
> عشرات اآلالف يجوبون شوارع العاصمة 
يطالبون بإلغاء جرعة الم���وت وإقالة حكومة 
»نص لي ونص لك« وتنفيذ مخرجات الحوار.

هذه المرة ألنها ث���ورة جياع حقيقية ل���م يتجرأ أحد 
من لصوص الث���ورات أن يظهر أو يش���ارك ولو بكلمة.. 
»الثوار« الجدد احذروا  وهنا البد من النصيحة والتذكير ل�
المزايدات واللعب بآمال واحالم وآالم الشعب.. احذروا 

الوعود الكاذبة التي أطاحت وفضحت اصحاب س���احات 
2011م التي حولها اللصوص الى غنيمة وفيد جنوا منها 
المال وخسروا شعوبهم.. تذكروا يا من ترفعوا شعارات 
الجوع والجرعة واألمن والمساواة.. تذكروا ما حصل لمن 
وا قبلكم بشعارات حقيقية ومطالبات عادلة كذبوا  جاء
فيها على الشعب، انظروا أين مصيرهم صاروا منبوذين 

في الداخل والخارج.

انتهوا وانتهت مصالحهم وبقي الوطن والشعب.. هذه 
نصيحة لكم يا »ثوار« اليوم ان تكونوا صادقين قادرين 

على تحقيق ما تعدون به الشعب.
يا رب كن مع من يس���عى للحق وإرج���اع الحقوق كائنًا 
من كان.. واخذل وامحق م���ن يتاجر بآالم وأحالم وآمال 

الشعوب كائنًا من كان.
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زاوية حارة

فيصل الصوفي

تتجدد األح���داث الدراماتيكي���ة التي تبدو 
للوهلة األولى كارثية ومفجعة، ومع كل تجدد 
لتلك األحداث يجد الش���عب نفس���ه أمام قوى 
سياس���ية تغلب الصالح الخاص عل���ى العام وال تمتلك 
فن الممكن السياس���ي، ولم يدرك أن تل���ك القوى إنما 
تدفع باتجاه تسارع األحداث الكارثية التي تصب في 
خانة التأزيم والتأجيج الذي يؤثر على الوحدة الوطنية 
في سبيل تحقيق غايتها الرخيصة في االنقالب على 
الديمقراطي���ة وآليته���ا االنتخابي���ة واالعتم���اد على 
اإلرهاب والتطرف القاتل الذي يفرط في ثوابت الدين 
والوطن واالنس���انية، وتظن تلك القوى إنها بسلوكها 
هذا س���تصل الى اس���قاط الوس���ط الذي امتلك الرؤية 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية وكسب الشرعية الشعبية، 
دون أن تدرك أن الوسط القوي األمين هو الذي ضحى 
بالغالي والنفيس من أجل سالمة اليمن وأهله وانطلق 
من ثوابت الدين والوطن واالنسانية وغلب الصالح العام 
على الصالح الخاص وقد درأ المفاسد على جلب المصالح 
وجعل همه األبرز بناء الدول���ة اليمنية الحديثة دولة 
النظام والقانون التي يس���ود فيها الدس���تور على كل 
المكونات البشرية والجغرافية دون استثناء ألحد، وأن 

الشعب لن يبادله إاّل الوفاء بالوفاء..
إن الوسط الذي وجد الش���عب فيه القوي األمين هو 
محط رحال الشعب الذي امتلك زمام المبادرة الى كل 
فعل وطني جس���ور يعزز الوح���دة الوطنية ويصون 
الس���يادة اليمنية ويف���رض االرادة الش���عبية ويمنع 
االحتراب ويعمق مفهوم الشراكة الوطنية من خالل 
القبول باآلخر واحترام رأيه ويأخذ باألفضل من البدائل 

المتاحة ويعتمد على 
البع���د االس���تراتيجي 
لتفكي���ر  ا ف���ي 
االقتصادي والسياسي 
ع���ي  جتما ال ا و
والدفاع���ي واآلن���ي 
وكل جوان���ب الحياة، 
وال���ذي حدد وس���يلة 
وحيدة للوص���ول الى 
الس���لطة أو المشاركة 
فيها وهي االنتخابات 

العامة المحلية والنيابية والرئاسية، ألن االيمان بمبدأ 
التداول السلمي للسلطة يتطلب اعتماد الديمقراطية 
وآليته���ا االنتخابي���ة، فإن ذل���ك لم يعد مجرد ش���عار 
لهذا الوس���ط الذي حط الشعب فيه رحاله ووجد فيه 
ضالته، بل هو سلوك عملي يومي ترجم على مدى 32 
عامًا من تجربة الحياة السياس���ية استطاع خالل تلك 
الفترة أن يرسي تقاليد الديمقراطية الحضارية التي 
كان قد بدأها المؤس���س لهذا الوسط الشعبي في 17 
يولي���و 1978م عندما أصر على تفعي���ل آلية العمل 
الديمقراطي من خالل االنتخابات الرئاسية عبر مجلس 
الش���عب التأسيس���ي آنذاك الذي انتخب علي عبدالله 
صالح رئيسًا للجمهورية، فكانت االنطالقة األولى لفكر 
الوس���ط الذي حظي بالقبول وبلغ درجة متقدمة من 

الرضى الشعبي العارم.
إن اليمن اليوم أمام منعطف تاريخي بالغ الخطورة 
بسبب صلف القوى التي فشلت في كسب ود الشعب ولم 

تستطع الوصول الى السلطة 
عب���ر آلي���ات الديمقراطية، 
ألنه���ا تعتق���د أن الوس���ط 
الش���عبي الع���ام قد اكتس���ح 
س���احة الفعل الوطني وقدم 
للش���عب الغال���ي والنفي���س 
وم���ا ت���رك غالي���ًا ونفيس���ًا 
يمك���ن تقديمه للش���عب إاّل 
وبذل���ه بس���خاء ال نظي���ر ل���ه 
في حي���اة الش���عوب والدول 
رغ���م معارض���ة تل���ك القوى 
وانتهازيته���ا وتش���ويهها لذلك الوس���ط المكتس���ح 
لالرادة الشعبية الفوالذية، فخالفت تلك القوى بعد أن 
ثبت لديها يقينًا فش���لها في محاولة استمالة الشعب 
واسقاط الوسط الشعبي عبر االنتخابات الديمقراطية 
وكان���ت أول تحالفاته���ا في 1996م به���دف التأثير 
على االنتخابات البرلماني���ة الثانية التي جرت في 27 
أبريل 1997م ولكنها س���قطت أمام اصرار الشعب 
على دعم الوس���ط الش���عبي العام، فحاول���ت تجديد 
وتطوير تحالفاتها وحش���دت أغلب ق���وى المعارضة 
السقاط الوسط الش���عبي العام في االنتخابات النيابية 
الثالثة في 2003م، ولكنها أصيبت بالفش���ل الذريع 
بس���بب النوايا الت���ي تمتلكها تلك الق���وى ضد بعضها 
البعض، ورغم ذلك فإنها زادت من تحالفاتها بهدف 
اقناع العالم الخارجي أنها قوى ثورية حداثية وجاءت 
االنتخابات المحلية والرئاسية في 2006م وكان أمامها 
فرصة ذهبية للسلوك الديمقراطي ولكنها فشلت في 

أولى خطوات العمل المؤسسي فلم تتفق على مرشح 
رئاس���ي مقبول من داخل تلك القوى فخسرت الرهان 
االنتخابي أمام العالم وبشهادة االعداء قبل االصدقاء، 
فلجأت ال���ى العمل االنقالب���ي الراف���ض للديمقراطية 
ومبادئها وانقلبت على ثوابت الوطن والدين واالنسانية 
وأفصحت عن تحالفات غير مش���روعة في 2011م 
وجعلت من الغاية تبرر الوسيلة وتخلت عن كل القيم 
والمب���ادئ وم���كارم االخالق في س���بيل اس���قاط ذلك 
الوسط الشعبي الذي مثل االرادة الكلية لليمن الواحد 

والموحد.
نعم تلك القوى التي قادت التحالفات المشبوهة في 
2011م وأحدثت الدمار الش���امل لمكاس���ب الوطن 
اليمني الواح���د.. ها هي الي���وم تعيش حال���ة التخبط 
والجن���ون ألنه���ا أوصلت الش���عب ال���ى حاف���ة الهاوية 
باساليبها التي اعتمدت على الحقد والكراهية وحاولت 
االنتقام من الشعب الذي حجب عنها الثقة ألنه يدرك 
أنها قوى تآمرية ال تمتلك إاّل الثارات السياس���ية ضد 
بعضها البعض ورغم كل ذلك فقد صبر الش���عب مع 
تنظيمه الوس���طي المعتدل الذي انطل���ق من ثوابت 
الدين والوطن واالنسانية فكان المؤتمر الشعبي العام 
الصخرة التي تحطمت عليها كل الرهانات الخاس���رة، 
ومن أجل ذل���ك ندعو كل القوى الجدي���دة الى التعقل 
واالس���تفادة من تج���ارب الحي���اة والقبول بالش���راكة 
الوطني���ة وعدم التفريط بالوح���دة الوطنية وليدرك 
الجميع أن المؤتمر الش���عبي العام وم���ا وجد إاّل لتبقى 
وحدة الدولة أرضًا وإنسانًا ألن اليمن الكبير ال يقوى إاّل 

بالوحدة بإذن الله.

د. علي العثربي
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زبانية الدماْء .
نصبوا مشانقهم
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اغتالوا اإلباْء .
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» عدن » اإللِه
تمنطقوها ِدمًا وناْر .

وسموها الموت 
من داٍر لداْر .
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نيرونٍك السفاح يا » عدن«ِ
امحضيه خنى وعاْر .

وارفعي جيدًا
إلى شمٍس

تحّنت بالدماْء .
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الوسط الشعبي 
الذي أسقط 

الرهانات الخاسرة

علي عمر الصيعري

لو يصغون 
للمؤتمر!

صنعاء التاريخ والحضارة.. صنعاء عاصمة 
اليمن الموحد وجهها هذه األيام ش���احب 
اللون خوفًا مم���ا قد يحدث له���ا واذا أردنا 
أن يظل وجهها مش���رقًا كم���ا كان فعلينا 
جميعًا تحمل مسئوليتنا في حماية أمنها 
واستقرار سكانها الذين أصبحوا يضعون 
أيديهم على قلوبهم كل ليلة قبل خلودهم 
الى النوم خوف���ًا من انفج���ار الوضع القدر 
الله، ولكن ما يطمئنه���م هي حكمة كافة 
اليمنيي���ن م���ن أط���راف العمل السياس���ي 
وايمانهم اللذان بش���ر بهما الرسول عليه 

الصالة والسالم.. وهو ما نراهن عليه: »االيمان 
يماٍن والحكمة يمانية« ونتمنى أال يخيبوا ظن 

رسولنا الكريم بهم.
نحن ال نخشى من يتظاهر سلميًا من أي طرف 
كان ألننا نحت���رم قناعات كل األط���راف ولكن 
ما نخشاه هم المندس���ون في هذا االعتصام أو 
ذاك ويكفي لتفجير الوضع رصاصة واحدة من 

حاقٍد أو عابث أو مندس.
لذا علينا جميعًا اليقظة والشعور بالمسئولية 
الوطنية ف���ي حماية صنع���اء وس���كانها وأولنا 
الدولة واألطراف السياس���ية ورج���ال الجيش 

واألمن.
لسنا ضد أحد بل نحن مع المطالب التي خرج 
من أجلها األخوة أنصار الله ومن معهم من أبناء 
ات  الش���عب اليمني الذين تضرروا م���ن االجراء
الحكومية ومعالجاتها الفاشلة مما دعا الرئيس 
الى اقالة هذه الحكومة وتخفيض جزئي ألسعار 

المحروقات.

وفي نف���س الوق���ت ال نعترض عل���ى مطالب 
الطرف اآلخ���ر المطالب باالصطف���اف الوطني 

ومن منا يكره االصطفاف والعيش بس���الم في 
ربوع هذا الوطن الغالي.

ومن أجل أمن الوطن واس���تقراره البد لكافة 
الفرقاء السياسيين اللجوء للحوار ألنه الوسيلة 
الناجعة لح���ل كافة خالفاتنا وان قدم بعضهم 
تنازاًل فإنه ال يقدمه لح���زب أو فئة بل يقدمه 
من أجل مصلحة وطنه وشعبه فال أحد خاسر 
بالحوار.. فمصلح���ة وطننا وأمنه واس���تقراره 
ومستقبل ابنائه أكبر من أية مصلحة سياسية 
قد يجنيه���ا أي طرف، ألن هذا الوطن أكبر من 
الجميع.. فانتبهوا: صنعاء في خطر بل واليمن 

بأكمله إن لم يحكم الجميع عقولهم.

علينا في البدء أن نس���أل إلى أين يس���ير بنا 
المش���هد الي���وم خاصة ف���ي ظ���ل التصعيد 
المستمر لجماعة )أنصار الله( وهو تصعيد 
يؤش���ر- الس���مح الله- إلى تفجير الموقف.. 
يعني حربًا أهلية؟!!.. هذا السؤال اعترف إن 
اإلجابة علي���ه في غاية الصعوب���ة والتعقيد 
وضرب من ض���روب التنجي���م .. لكنني ومن 
خالل انتمائي للمؤتمر الشعبي العام وألكثر 
من خمس عش���رة سنة اس���تطيع القول بل 
الش���هادة للتاريخ بأن الزعي���م علي عبدالله 
صالح ق���د تنبه لم���ا وصلنا إليه الي���وم ولعلنا 
نتذكر قوله )علينا أن نحلق رؤوسنا بداًل من 

االنتظار ألحد أن يحلق لنا(.. اعتقد يقينًا أن هذا القول فيه حكمة وبعد نظر 
وحنكة ف���ي القيادة.. كما أتذك���ر أن المؤتمر ومنذ وقت مبكر بعد تش���كيل 
حكومة الوفاق التي يترأسها محمد سالم باسندوة .. حذر من استمرار هذه 
اتها وسياستها الكاذبة التي تعادي بها الشعب .. هذا الكالم  الحكومة في إجراء
للزعيم كان على الجميع خاصة الذين افتعلوا األزمة في عام 2011م ودفعوا 
بالشباب للخروج إلى الساحات بهدف االنقالب على الشرعية الدستورية.. أن 
ة ما سبق أن أشرت إليه، فالمشهد اليوم كارثي ولم تعد الحكمة  يعيدوا قراء
وال الصبر ينفعان ف���ي إنقاذ اليمن من مصير مجه���ول .. وقد صدق الرئيس 
المناضل عبدربه منصور ه���ادي رئيس الجمهورية النائب األول األمين العام 
للمؤتمر الش���عبي الع���ام عندما قالها قب���ل أيام أن اليمن ف���ي مفترق الطرق 
إما التنمية أو الفوض���ى التي اليريدها المؤتمر الش���عبي وال قيادته وأعضاؤه 

وأنصاره.
إننا اليوم ونحن نحاول اإلجابة على السؤال الصعب إلى أين يسير بنا المشهد 
ة  ة ما سبق ذكره ألن في هذه القراء خاصة في العاصمة صنعاء؟!.. نعيد قراء
محاولة لإلجابة على السؤال ..فالبالد ومنذ عام 2011م لم تشهد استقرارًا 
أمنيًا وال تنمية حتى وصلنا إلى مرحلة )الشحت( من األشقاء واألصدقاء لسد رمق 
الشعب الذي يزداد جوعًا وبؤسًا يومًا بعد يوم.. فاألوضاع األمنية المتدهورة 

حدث وال ح���رج، فال يمر يوم إال ونس���مع ونش���اهد 
القت���ل والذب���ح واالختطافات وتدمير م���ا تبقى من 
البنية التحتية كالكهرباء ونسمع عن ظهور تنظيم 
القاعدة اإلرهابي ونقرأ بصري���ح العبارة من يقفون 
ويمولون هذا التنظيم الذي لم نكن نسمع عنه قبل 
األزمة.. عش���رات من جنودنا يقتلون ويذبحون هنا 
وهناك من قبل عناصر هذا التنظيم اإلرهابي.. صار 
كل ش���يء في الوطن ال���ذي كان ش���عبنا يعيش فيه 
في ظل قي���ادة الرئيس علي عبدالل���ه صالح في أمن 
وأمان واستقرار معيشي وبناء المنجزات الواحدة بعد 
األخرى، صار كل ش���يء اليوم ف���ي طريقه إلى الدمار 
وانعدمت التنمية حتى النفط الذي تم استخراجه في 
عهد الزعيم في الثمانينات وبعده عدد كبير من اإلنجازات اإلنمائية العمالقة 
»باسندوية« التي تديرها  كلها صارت اليوم وبحكم سياسة حكومة الوفاق ال�
وتتحكم في شؤونها جماعات قبلية تتبع حزب اإلصالح الذي افتعل أزمة عام 

2011م واآلن يواجه مصيرًا مجهواًل من قبل جماعة الحوثي..
 الوطن اليوم ليس في أزمة تتطلب مبادرات ووس���اطات لحلها، بل هو في 
نفق مظلم والحل- في اعتقادي- بيد الشعب الذي عليه أن يختار أحد مفترقي 

الطرق.. إما التنمية أو الفوضى والهالك.
 الوطن ال يحتاج في هذه الكارثة التي دخل فيها إلى دعم وعبارات المساندة 
من األش���قاء واألصدقاء.. بل يحتاج في المقام األول الصطفاف وطني والتزام 
بتنفيذ مخرج���ات الحوار الوطني ال���ذي كان الزعيم عل���ي عبدالله صالح أول 
م���ن دعا إليه قبل األزمة.. ويحتاج كذلك إلى لغة الحوار بداًل من لغة الس���الح 
واإلدراك بأن الوطن ملك الجميع وليس حزبًا أو قبيلة أو جماعة.. الوطن اليوم 
يحتاج إلى الش���عب الذي بدونه س���تكون الكارثة أكبر مما ه���ي عليه اليوم.. 

ستكون كارثة الحرب األهلية فاجعة المرحلة- السمح الله. 
هذا الكالم أقوله وأنا أشاهد- ومعي كل أبناء الوطن شماله وجنوبه وشرقه 
وغربه- ما يحدث من تصعيد في العاصمة صنعاء.. نشاهد وأيدينا على قلوبنا 

ومرفوعة إلى السماء تدعو الله إلنقاذ هذا الوطن.

سقوط 
األقنعة

   مصير الكاذبين

في كل المراح���ل التي كانت تتعرض فيها 
البالد ألزمات حادة كبي���رة أو صغيرة، كان 
المؤتمر الش���عبي العام وقيادته، بحنكتها، 
وخبرتها، ووعيها الوطن���ي، وحرصها على 
الصالح العام، تبادر إلى تقديم أفكار ورؤى 
جديدة، وتطالب اآلخرين باإلبقاء على الحوار 
من أج���ل الوصول إل���ى حل مقب���ول توافقي 
مش���ترك.. كان المؤتمر صم���ام أمان يحول 
دون تطور تل���ك األزمات، وانحدار األوضاع 
في الب���الد إل���ى الهاوية.. ومن ذل���ك مبادرة 
الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الش���عبي التي قدمها في م���ارس 2011م، 
لما كانت األزمة ف���ي بدايتها، وهي المبادرة 
التي وضع���ت خارطة طريق تنه���ي األزمة 

خالل عام..
 ولو قبلت القوى السياسية بتلك المبادرة 
لما بق���ت البالد إلى اليوم ف���ي حالة أزمة، ثم 
تلت تل���ك المب���ادرة، المب���ادرة الش���هيرة، 
وهي المبادرة الخليجي���ة بآليتها التنفيذية 
المزمنة، التي كان المؤتمر الشعبي مصدرها 
الحقيقي، وقد رفضت قوى المعارضة هذه 
المب���ادرة ف���ي بداية األم���ر ثم قبل���ت بها، 
وصارت أحد طرفيها في تس���وية سياسية 
تنهي األزم���ة خالل مرحل���ة انتقالية مدتها 
عام���ان، تنتق���ل فيه���ا الب���الد م���ن أوض���اع 
استثنائية إلى وضع دستوري جديد.. وبعد 
أن وضعت هذه المب���ادرة موضع التطبيق، 
وبدأت مظاه���ر االنح���راف بالمب���ادرة، ثم 
تمدي���د المرحل���ة االنتقالي���ة، كان المؤتمر 
الش���عبي ه���و الداع���ي الوحيد إلى التمس���ك 
بالمبادرة وحث جميع األطراف على االلتزام 
ببنودها، وتطبيقها دون تجاوز أو انتقائية 
حس���ب األزمنة المحددة في آليتها، لضمان 
نج���اح التس���وية السياس���ية، والخ���روج من 
األزم���ة، بينم���ا كان الطرف اآلخ���ر يتجاهل 
ذلك ويواصل مخالفة المبادرة وآليتها، ومن 
ذا الذي ينكر أن استمرار األزمة إلى اليوم هو 

نتيجة تجاهل دعوات المؤتمر؟
والي���وم ف���ي ظ���ل االقتت���ال بي���ن ح���زب 
اإلص���الح وأنص���ار الل���ه، وفي ظ���ل تعرض 
الب���الد ومؤسس���تيها العس���كرية واألمنية 
لتهديد حقيقي من قب���ل اإلرهابيين، وفي 
ظل االنقسام الوطني، وبطء تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الحوار، والفش���ل الحكومي، وفي ظل 
األزم���ة الجدي���دة وأس���بابها المس���تجدة، 
والتي تكاد تنس���ف التس���وية السياسية من 
أساسها .. ها هو المؤتمر الشعبي يبادر من 
جديد، لط���رح مصالحة وطنية ال تس���تثني 
أحدًا، تك���ون أساس���ًا لالصطف���اف الوطني، 
وتش���كيل حكوم���ة جدي���دة تس���تند إل���ى 
المب���ادرة الخليجية وآليتها، يش���ارك فيها 
الح���راك الجنوب���ي، وأنص���ار الل���ه، وأن تضع 
األح���زاب السياس���ية ف���ي حس���بانها -عند 
ترشيح وزرائها- تمثيل الش���باب والمرأة، 
كما تضمنت مبادرة المؤتمر ضرورة تنفيذ 

مخرجات الحوار وفق جدول زمني محدد.
وم���رة أخ���رى تقاب���ل مب���ادرات المؤتمر 
الشعبي بتش���ويش متعمد من قبل أطراف 
سياس���ية معينة، ومعروفة، تدعي تحالفًا 
موهوم���ًا بين المؤتم���ر وأنصار الل���ه، وذلك 
لمجرد أن ه���ذه األطراف غي���ر راضية عن 
مواقف���ه الوطنية المس���ئولة، ح���ول رفض 
االصطف���اف إلى طرف م���ن أط���راف النزاع 
المس���لح، وضرورة نب���ذ العن���ف واالقتتال، 
واالحتكام إلى العقل، والكف عن التحريض 

الطائفي والمذهبي.

أحمد أبكر األهدل

أحمد الرمعي
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