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زاوية حارة

فيصل الصوفي

هل عاد مسلس��ل االغتي��االت إلى 
اليمن بعد أن توقف فترة؟!

هل عدنا نرى لغة الس��اح والموت 
عل��ى األرصفة لغ��ة التخاطب مع من 

نختلف معهم؟!
هل عدنا إلى المربع األول قبل بداية 
األزمة التي مازلنا نعيش��ها ونشهد 
تطورًا ديناميكيًا لها يوم بعد يوم؟!
الحقيقة األسئلة كثيرة كثيرة قد 
عادت للب��روز بعد اغتي��ال المفكر 
والسياس��ي والناش��ط الحقوق��ي 

الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وس��ط العاصمة صنع��اء وأصبح بناء 
االغتيال ينزل علينا كالصاعقة وأصبح الوطن يعيش الفاجعة..

 
ً
ال أخفي معرفتي السطحية بالدكتور المتوكل خاصة عندما كنت مراسا

لعدد من الصحف والوكاالت العربية والعالمية.. وكانت معرفتي فقط عبر 
الهاتف.. عرفته إنسانًا خلوقًا ومثقفًا وسياسيًا من الطراز األول.. وتأتي 
معرفتي بالذي أصبح بفعل مجهول أحمق شهيدًا مثل معرفتي بالشهيد 
جار الله عمر وإن كانت معرفتي باألخير على صلة قوية واختاف يشتد في 

كثير من اللقاءات واالتصاالت الصحفية التي أجريتها معه..
إن عودة مسلس��ل االغتياالت هذه المرة جاء والوطن يعيش أزمة كما 
قلت � أزمة سياس��ية واقتصادي��ة تنذر بالخطر ألنن��ا وكما هو معروف 

للجميع حتى لكبار الساسة إننا نسير نحو المجهول..
عرفت الدكتور محمد عبدالملك المتوكل من السياسيين الذين مهما 
اختلف معهم في الرؤى فإن نقطة االلتقاء تكون قريبة جدًا من االختاف.. 
عرفته سياسيًا وإن كنت ال انتمي للحزب الذي هو فيه غير أنني احترمت 
كل آرائه وأفكاره بشأن العديد من القضايا التي دارت بيننا وطبعًا كلها 
عبر الهاتف أنا في موقع إقامتي في عدن وهو إما في صنعاء أو عندما ذهب 
أمريكا للدراس��ة.. عرفته ال يقبل الحديث عن الطائفية أو التشطير أو 
التعصب الحزبي.. كان- رحمه الله- حدويًا تعلمنا منه مفردات الوحدة..
إن اغتيال المفكر والسياس��ي الب��ارز بدم بارد وس��ط العاصمة حيث 
تتواجد األجهزة األمنية واالستخباراتية هدفت إلى خلط األوراق في هذه 
المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن.. هدفت إلى الفتنة وإعاقة المسيرة 

التي توقفت عند تشكيل الحكومة التي ما زالت 
في طور البحث ع��ن من يش��غل حقائبها، حتى 
وصل األم��ر برئيس الوزراء المكل��ف خالد بحاح 
إلى االستعانة بالفيسبوك وكأن الباد انعدمت 
فيها الك��وادر وبقي أمامنا الن��ت هذه مهزلة ال 

مجال هنا للحديث عنها..
عودة إل��ى اغتي��ال الدكتور المت��وكل فأقول 
أن الوضع س��يزداد تعقيدًا خاصة ونحن نحاول 
الخروج من أزم��ة خانقة مفتعل��ة منذ االنقاب 
عل��ى الش��رعية الدس��تورية ع��ام 2011م.. 
الوضع يحت��اج إلى حكمة وصبر وعدم الس��ماح 

لنفاذ الفتنة إلى ساحتنا..
اغتي��ال الدكت��ور المت��وكل حقيقة ع��ودة إل��ى المرب��ع األول.. مربع 
االغتياالت الذي امتد هذه المرة إلى العقول النيرة والفكر المس��تدار.. 
بع��د أن كان محصورًا على أف��راد ومنتس��بي قواتنا المس��لحة واألمنية 
 
ً
األبط��ال.. مربع االغتي��االت عاد دون اس��تئذان هذه المرة.. مس��تغا

تدهورًا في كل أنحاء الوطن يومًا بعد آخر.. بل ساعة بعد أختها..
كما عاد مسلس��ل االغتياالت والباد تعيش انهي��ارًا اقتصاديًا ينذر 

بثورة شعبية نتيجة تدني المستوى المعيشي للناس.
الحقيقة وال أطيل في الحديث ألن الدموع لم تعد تسكب من األعين.. 
الحقيقة أق��ول أن الوضع في اليمن صار مأس��اويًا والح��ل تكاتف جهود 
الجمي��ع أحزابًا ومنظم��ات مدنية وقوى ش��عبية لالتف��اف صفًا واحدًا 
لمواجهة التحدي��ات.. وأقولها بصدق علينا الع��ودة إلى أهداف وبرامج 
المؤتمر الشعبي العام حزب األغلبية والتعلم من روح التسامح والتضامن 
اللذان يعمل بهما منذ تأسيس��ه قبل عدة عقود.. علينا االستفادة من 
حكمة وصبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي 
تحاول بعض األحزاب المساس به وتشويه تجربة قيادته الحكيمة للوطن 
التي امتدت ألكثر من ثاثة عقود تحقق فيها منجزات أشبه بالمعجزات.. 

وأبرزها منجز الوحدة المباركة..
الوض��ع الي��وم من س��يئ إلى أس��وأ وال مج��ال بع��د الي��وم للمماحكات 
السياس��ية.. الوضع جدًا خطير.. ومسلس��ل االغتياالت قد عاد للبروز 

واألمن يزداد تدهورًا.

حكومة المشترك 
والرئيس

إقبال علي عبداهلل

اغتيال
وط������ن

اإلقدام على اغتيال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في وسط العاصمة 
وفي وضح النه��ار وعمره فوق الس��بعين وقبل يومين اغتي��ل الوالد احمد 
الكحاني وهو رجل مس��ّن أيضا وبنفس األس��لوب. وقبله��ا الوالد د/ احمد 

شرف الدين ود / عبدالكريم جدبان وغيرهم .شيء محزن ومؤلم ومحير .
االغتي��االت التي تحصل للضباط العس��كريين واألمنيين والقتل الجماعي 

باألحزمة والمتفجرات معروف الجهة التي تقف وراءها .
لكن استهداف أشخاص مدنيين عزل ال يحملون ساحًا حتى الجنبية.. هم 
ضد العنف وضد الساح بعضهم يمكن لم يسبق له أن حمل ساحًا ولم يطلق 

رصاصة واحدة من بندقيته في حياته .
إذًا لماذا يستهدفون مثل هؤالء.. هل هي رس��ائل لكل إنسان مازال يؤمن 
بالسلم والمدنية والتعايش السلمي بحيث ال يظل إال من يؤمنون بالعنف .. 
أم رسائل تحث على مزيد من عس��كرة الباد ومزيد من حمل الساح ورفع 
شعار ) كل يحمي نفسه بنفسه ( أم أنها رسائل طائفية عنصرية نتنة عقيمة 

تريد أن تدخل الباد في دوامة صراعات ال نهاية لها.؟
إن من يخططون أو يعملون أو ينفذون كهذه الجرائم ال ش��ك أنهم أناس 
أكثر وحش��ية من الوحوش ..أناس قد طردوا من رحمة الل��ه ..هم اجبن من 
الجبن��اء وأقذر من القاذورات، يس��تحيل أن يكون هؤالء من البش��ر أو يمتوا 

لإلنسانية بصلة.
رحم الله د/ محمد عبدالملك المتوكل واس��كنه ربي فس��يح جناته ..لقد 
استشهد ولكن تظل أفكاره وأحامه ودعوته السلمية في ذاكرة كل طابه 

وأصحابه وكل من عرفه أو قرأ له ولن يستطيعوا اغتيالها.
>عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

أحمد الكحالني

إلى أين نحن 
سائرون ..؟

> ألم تك��ن اإلرادة اليمنية الواح��دة والموحدة هي القوة الت��ي تمثل الثروة 
الحقيقية لليمن أرضًا وإنس��انًا »دولة«؟ لقد راهن المؤتمر الشعبي العام في 
كل مراحل تطوره على االرادة الشعبية وجعل منها الثروة الحقيقية وقدس 
كرامته��ا وعظم حريتها وأعلى من ش��أنها، وكان منها وله��ا ولم يمل عنها 
على االطاق ولم يجد ع��ن مبادئها وقيمه��ا وأعرافه��ا وتقاليدها ومكارم 
أخاقها وق��وة إيمانها بالل��ه رب العالمي��ن وانطاقها من اإلس��ام عقيدة 
وشريعة واعتزازها بالس��يرة النبوية الشريفة لمحمد بن عبدالله -صلى الله 
عليه وآله وس��لم.لقد عبر المؤتمر الش��عبي العام من خال سلوكه الحضاري 
واالنساني في أحلك الظروف وأشدها خطرًا، على السيادة الوطنية والكرامة 
االنسانية ألبناء اليمن الواحد والموحد عن عمق جوهره الفكري الذي استمده 
من الشعب المعتصم بحبل الله المتين وجعل من الوالء الوطني والًء لله الواحد 
القهار، ثم للوطن وقرن الوالء الوطني باإليمان بالله رب العالمين، وأصبح هذا 
التماهي مصدر القوة التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام والتي تمثل قوة 
الردع المرعبة ضد كل من تس��ول له نفسه المساس بوحدة األرض واإلنسان 
الدولة، وجعل منها الشرف الذي ال يضاهى وال يجارى في تاريخ الفكر السياسي 
االس��تراتيجي اليمني، األمر الذي جعل منه األداة الشعبية الشرعية لإلرادة 

الكلية الجامعة والمانعة والحارسة والقادرة والمقتدرة.
إننا إذ نقول ذلك ليس من باب المبالغة وشرف االنتماء لهذا التنظيم الشعبي 
 ووطنية وسيرة عطرة، ولكن من باب طرح الحقيقة 

ً
با

ُ
الرائد الذي مأل الكون ن

المدعمة بمشاهد القوة والعزة والكرامة والبأس الشديد الذي ال يقبل التراجع 
واالنكس��ار وال يقبل الدنية في حق الوطن وأهل��ه، وال يرضى بالضيم والحيف 
ويعظم كل فرد من أفراد الشعب مهما اختلف معه في الرأي إيمانًا منا منه بأن 
كل فرد من أفراد الشعب يقدس السيادة الوطنية ويجعلها في حدقات عينيه 
ويذود عنه��ا بالغالي والنفيس، كم��ا يعظم كرامة كل المكونات الس��كانية 
والجغرافية للجمهورية اليمنية وال يقب��ل التفريط من أٍي من تلك المكونات 
مهما كان، بل أن حق الوالء واالنتماء للوطن قد فرض على كل مواطن االستعداد 

والتأهب المطلق للذود عن قدسية المكونات السكانية 
والجغرافي��ة بالغالي والنفيس وأنه ال ي��رى حياة كريمة 
بدون الس��يادة المطلقة على تلك المكونات ليعمل على 
حمايتها ورعايتها وتطويرها وتحديثها وجعلها سر 

بقائه ومصدر عزته وكرامته ومنبع قوته وشموخه.
إن قوة االرتباط بالوطن ومكوناته الجغرافية والبشرية 
هي القوة السحرية التي حيرت العالم في شخص الزعيم 
علي عبدالله صالح الذي جعلهم يحتارون في اكتش��اف 
سر وفاء الش��عب بكل مكوناته السياس��ية لهذا الرجل، 
والحقيقة التاريخية التي ينبغي أن نقولها للعالم بأسره 
أن علي عبدالله صالح مواطن بسيط وعادي جدًا ولم يكن 
من األسر االرستقراطية وإنما من عامة الشعب وهذا هو 
سر الوفاء معه ألنه لم يكن متعاليًا وال متكبرًا أو متجبرًا، 
ورغم أنه من عامة الشعب فقد وصل الى السلطة وامتلك 

زمامها ورغم ذلك لم يكن ناقمًا من أحد على االطاق وإنما كان على مس��افة 
واحدة من كل المكونات الجغرافية والبش��رية لليم��ن الواحد والموحد وكان 
صوته من صوت الشعب وإرادته من إرادة الشعب وجعل من الوالء الوطني الذي 
مزج بين اإليمان بالله ثم بقدسية الوطن منهجه الذي ال حياد عنه وال نكوص 
وال تخاذل في سبيل تجسيده على أرض الواقع، ومن هنا فإن علي عبدالله صالح 
كان والًء وطنيًا يتحرك على األرض األمر الذي جعله القدوة والقائد الذي جسد 

القيم الدينية والوطنية واالنسانية.
إن رهان القوى الت��ي انحرفت في منهج تفكيرها على إس��قاط علي عبدالله 
صالح قد سقطت في مراحل سيناريوهات الفجور ضد هذا الرجل اإلنسان التي 
مارستها منذ 2006م ولم يدرك القائمون على تلك السيناريوهات الفاجرة 
أن ما حدث من تدافع شعبي في االنتخابات الرئاسية 2006م لم يكن بسبب 
ما كان��وا يزعمون أو يروجون للعالم من اس��تغال المال العام وش��راء الذمم، 

وإنما كان قناعة ال نظير لها وال يمتلك أحد التأثير 
عليها على االطاق، ورغم ذلك المشهد الذي جعل 
العالم يس��جل احترامه وتقديره إلنسان اليمن اال 
أن تلك القوى الش��يطانية لم تتع��ظ ولم تعد الى 
صوابها وظلت تسير في منهج التفكير المنحرف 
ودبرت كل ما حدث في 2011م، ولم تتعظ بأن الله 
قد أنجاه من تلك المذبحة االرهابية وأنطقه ليحقن 
دم��اء أبناء اليمن، ول��م تؤمن تلك الق��وى الظامية 
الجاهلة بإرادة الله واستمرت في غيها وعدوانها.
لقد اس��تكبرت تلك الق��وى على الق��وة اإللهية 
ورفضته��ا وتمس��كت بق��وة الش��يطان وجعلته 
مصدر فعلها اآلثم واس��تقوت بش��ياطين اإلنس 
والجن وبالعدو الخارجي على اإلرادة الشعبية التي 
استمدت قوتها من اإلرادة اإللهية، ومارست فنون 
الغواية ورس��م لها العدو س��يناريوهات ال تخطر على ذهن بش��ر وظنت أن 
اعتمادها على تنفيذ تلك المخططات االرهابية سيوصلها الى  غايتها وهو 

النيل من حياة علي عبدالله صالح ونست أن قدر الله فوق كيدهم ومكرهم.
ذلك هو السر الذي يتمتع به المؤتمر الش��عبي العام والزعيم علي عبدالله 
صالح الذي اسقط كل الرهانات الش��يطانية وأوقع بالمراهنين الذين سلكوا 
طريق الشيطان وجعلهم على فعلهم نادمين وألحق بهم العار الى يوم الدين، 
وقد جاء اليوم الذي كشف الله فيه كيد الماكرين وفعل الحاقدين ليظل الوطن 
اليمني واحدًا موحدًا وقادرًا على حماية مكوناته البشرية والجغرافية ويمتلك 
العزة والكرامة والحرية وس��يظل المؤتمر الش��عبي الع��ام وكل رموز الوطن 
الش��رفاء في قلوب أبناء اليمن المش��كاة الت��ي تدفعهم نحو الع��زة والكرامة 
والحرية وبناء الدولة اليمنية الواحدة والموحدة والقادرة والمقتدرة بإذن الله.

المؤتمر الشعبي والقوة السحرية الظاهرة

د.علي مطهر العثربي

يوم 10 ديسمبر 2011م، عندما كان عبد ربه منصور 
هادي، ال يزال نائبا لرئيس الجمهورية، ترأس أول اجتماع 
لحكومة الوفاق الوطني، وق���ال لرئيس الحكومة ووزرائه، 
انت���م ال تمثل���ون أحزابا، ب���ل تمثل���ون اليمن كله���ا، دعوا 
اتكم الحزبية جانبا، واعملوا عم���ا متفانيا من أجل  انتماء
اليمن.. وأمس ترأس الرئيس هادي أول اجتماع للحكومة 
الجديدة، وقال لهم نفس الكام.. قال لهم: "هذه الحكومة 
ال تمثل أي حزب، أو مكونات، أو مذاهب، وإنما تمثل اليمن 
كله، بكل تنوعه من شماله، إلى جنوبه، شرقه وغربه.. وما 
حدث أن حكومة باس���ندوة، لم تكن حكومة وفاق وطني، 

ولم تكن غير حزبية، ولم تعمل من
 أجل اليمن، ب���ل عملت ضد مصالح اليم���ن وضد مصالح 
الش���عب.. كانت حكومة لق���اء مش���ترك، وبالدرجة األولى 
حكومة اإلخوان وعلي محس���ن وحميد األحمر.. مارس���ت 
اإلقص���اء في أجلى مظاهره، والفس���اد في أبش���ع أش���كاله، 
وبددت المال العام، وأوصلت االقتص���اد الوطني إلى حافة 
الهاوية، وفي النهاية حاولت االس���تمرار عن طريق رفع 
الدعم عن المشتقات النفطية،أو الجرعة األشهر واألثقل 
في التاريخ، وأخيرا سقطت تلك الحكومة، ولكن بعد خراب 

البصرة.. 
وأمس قال الرئيس هادي إن الحكومة الجديدة : " ال تمثل 
أي حزب، أو مكونات، أو مذاهب، وإنما تمثل اليمن كله، بكل 
تنوعه من شماله، إلى جنوبه، ش���رقه وغربه".. بينما هي 
حكومة حزبية ال تمثل اليمن كله، كما أنها ليست جديدة.. 
هي حكومة أغلب وزرائها يمثلون تكتل اللقاء المش���ترك، 
ولح���زب اإلصاح فيها س���تة وزراء، وللرئيس نفس���ه 12 
وزيرا، وليس فيها للمؤتمر وحلف���اؤه، وال للبعث وأنصار 
الل���ه أي وزي���ر، ورغم أن الن���اس خرجوا إلس���قاط حكومة 
باس���ندوة، فأن هناك عشرة وزراء من الحكومة الساقطة، 
عينوا في هذه الحكومة المس���ماة جدي���دة، والعجيب أن 
أربعة من هؤالء الوزراء كانوا أكثر فشا وفسادا في الحكومة 

الساقطة.
ثم يقال إن ه���ذه الحكومة غير حزبي���ة، وأنها حكومة 
ة والنزاهة  ة ونزاهة.. بينما الكف���اء ش���راكة وس���لم وكفاء
ال تتوافر س���وى في ع���دد قليل من ال���وزراء، مثل محمود 
الصبيحي، وجال الرويشان، وعز الدين األصبحي، وأروى 
عثمان، وهذه األخيرة لم تؤد اليمين أمس.. هناك ستة من 

الذين اختيروا في هذه الحكومة، تغيبوا أمس.
 وص���ار من المؤك���د أن أربعة منهم لم يقبل���وا المناصب 
الوزارية التي عينوا لها، األمر الذي يؤكد أن هذه الحكومة 
ص���ارت منقوصة م���ن يومه���ا األول، وهذا مؤش���ر على أن 
النقصان س���يكون عامة مميزة لها، وسيعوض النقصان 
بتعيين بدالء، س���يكونون من حصة المش���ترك والرئيس 

قطعا.

المؤتمر  يستعيد حياته وروحه التنظيمية في زمن القتل
منصور أحمد الغدره

عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، أمس األول- 
الس��بت- اجتماع دورتها االس��تثنائية برئاس��ة الزعيم علي عبدالله 
صال��ح، رئي��س المؤتمر، وس��ط تحديات وظ��روف صعب��ة ومعقدة 
يعيش��ها اليمن، لم تقتص��ر تهديداته��ا على اس��تهداف المؤتمر 
الش��عبي، كتنظيم سياس��ي وطني ديمقراطي وقيادت��ه.. بل صارت 

تهدد استقرار ووحدة اليمن برمته..
تحديات وتهديدات وظروف اس��تثنائية كهذه ال شك أنها تجعل 
الوساوس الشيطانية تساور أي متابع لمجريات المشهد اليمني، سيما 
بعد أن أن دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، األربعاء الماضي، 
اللجنة الدائمة الرئيس��ية إلى اجتماع اس��تثنائي لتدارس التطورات 
والمس��تجدات على الس��احة الوطنية والتهديدات التي تتعرض لها 
قيادات التنظيم، واتخاذ القرارات المناسبة والناجعة لمواجهة هذه 

التهديدات غير المسبوقة..
كان الس��ؤال ال��ذي يطرحه الجمي��ع، هو: كي��ف لقي��ادات المؤتمر 
التحضير الجتماع اللجنة الدائمة الرئيس��ية الذين س��يتوافدون من 
مختلف محافظات الجمهورية الى العاصم��ة صنعاء في ظروف صعبة 
 اذا كانت قيادة المؤتمر تمتلك 

ّ
لم يسبق للوطن ان عاشها من قبل، إال

العصا السحرية، وقد تزامن ذلك مع مخاوف كبيرة واحتماالت مفجعة، 
أصغرها ان الظ��روف واألوض��اع المضطربة في البلد ق��د تحول دون 
اجتماع اللجنة الدائمة، م��ا يعني ذلك إعطاء صورة س��لبية، كثيرا ما 
نعت بها اآلخرون المؤتمر على انه ليس حزبًا سياس��يًا منظمًا يؤمن 
منتسبوه بالوالء الحزبي والتنظيمي، ويزعمون انه مجرد مجموعة  من 
المتمصلحين، وان حشوده التي كان يظهر بها في الساحات والميادين 
 بفضل المستفيدين من 

َّ
والفعاليات السياسية واالنتخابية، ما هي إال

 الى أن ثمة خاف��ات بارزة داخل 
ً

التنظيم حينم��ا كان حاكما، اضاف��ة
قي��ادات المؤتم��ر، وازدادت المخ��اوف من انش��قاق ق��د يتعرض له 
التنظيم وهو ما جعل اللجنة العامة ترحل مثل هذا االجتماع لسنوات 
 م��ع الرئيس هادي الذي كان يش��غل نائبًا أول 

ً
لعل وعس��ى تجد حلوال

لرئيس المؤتمر - األمين العام..
لكن كل هذه المخاوف تبددت ش��يئًا فش��يئًا وزالت نهائيًا، عندما  

حانت لحظة انعقاد االجتماع االس��تثنائي أمس األول- السبت- حيث 
بدأت تتدفق الجموع من اعضاء اللجنة الدائمة وكلهم حماس ال يمكن 
وصفه وال إنصاف أصحابه المخلصين األوفياء الذين أبدوا حرصهم تجاه 
تنظيمهم- المؤتمر الشعبي العام-  وتجاه قائده الزعيم علي عبدالله 

صالح..
 الحضور مبكرًا 

ُ
في الساعات األولى من صباح  السبت الماضي- تعمدت

الى امام مقر اللجنة الدائمة المؤتمر- مكان انعقاد االجتماع االستثنائي 
لدائمته الرئيس��ية، لرصد وترقب حجم الحضور ولك��ي اقرأ أفكارهم 
ومواقفهم م��ن االجتم��اع وردود أفعالهم تجاه القضايا التي س��يتم 
مناقش��تها في االجتماع وعلى وجه الخصوص ق��رارات العقوبات التي 
اقرها مجلس األمن الدولي بحق مؤس��س وقائ��د التنظيم.. وصعوبة 
اختيار المواقف تكم��ن في ان األمر هنا يتعلق  ف��ي اتخاذ موقف حول 
قضية تحط من كرامتك كمواطن يمني، وتهدد وجود كيانك وانتمائك 
التنظيمي كمؤتمري، خاصة إذا ما كان مصدرها- لألسف- قيادة بارزة 

في التنظيم التي تنتمي إليه.. 
 ونس��اء- محاولة 

ً
كان الحرص والتركيز في وجوه المش��اركين- رجاال

ق��راءة المواقف وردود األفع��ال قبل بدء االجتم��اع.. كانت ثمة وجوه 

عابسة، وجوه بدا عليها رفض السلوكيات والتصرفات غير المسئولة 
لطرف أعطي ثقة من كوادر التنظيم وولوه مسئولية في قيادته لكنه- 
لألسف- لم يكن عند هذه الثقة ومضى يستعرض قوته وقدراته على 
تدمير التنظيم ويقود معركة دولية ضد التنظيم وإقرار عقوبة ضد 
أبرز قيادي في التنظيم، لتكون بذلك سابقة للرئيس هادي  لم يسبقه 
إليها أحد على مر التاريخ، ولن يجاريه او ينافسه عليها احد، بأن يأتي 
رئيس وال حتى مواطن عادي يعرض على المجتمع الدولي أن يسلم له 

أحد مواطنيه لمعاقبته..
الدهش��ة والذهول وحدهما خيما على عامة اليمنيين والعالم اجمع 
مما ذهب إليه الرئيس ه��ادي، كما أنها أثارت في المؤتمريين الحمية 
والغضب، الذي بدا واضحًا على وجوههم ونبرات حديثهم قبل دخول 
القاعة وقبل بدء االجتماع االس��تثنائي للجنة الدائمة الرئيس��ية ، إلى 
درج��ة أن الكثير منهم، وخاص��ة عضوات اللجنة الدائم��ة من القطاع 
النس��ائي للمؤتمر- س��يطر عليهم الغضب جراء قرار العقوبات الذي 
ساهم في استصداره طرف يتبوأ موقع القيادة التنفيذية للتنظيم- 
قبل اقالته- بينما القيادة التاريخية للمؤتمر المستهدفة بالعقوبات 
وبقية قيادة التنظيم خرجت عن صمتها حيال ذلك، لدرجة ان بعض 

المؤتمريات قلن:« عندما يصل األمر إلى هذا الحد باستهداف المؤتمر 
وقيادته معناه إعان الحرب ونحن لها« ماذا تبقى لنا بعد ذلك؟!.

وهذا ما الحظه رئيس المؤتمر نفس��ه، عندما دخل قاعة االجتماع 
االستثنائي، المكتظة بحضور لم يكن متوقعًا، فأراد الزعيم ان يخفف 
من غضب وتوت��ر الحاضرين، فبادر كعادته الى اس��تحضار ش��يء من 
الطرفة او النكتة، في كلم��ة قصيرة افتتح به��ا االجتماع- بمخاطبة 
الحاضرين بالرفاق والرفيقات، وتبع ذلك، بالقول:« أنا لم أكن استخدم 
لفظ الرفاق والرفيق��ات اال في ظروف معينة لكنن��ي من اآلن وصاعدًا 
لن أخاطبك��م اال بها«..  وهو خطاب له اكثر من معنى ورس��الة، يوحي 
للحاضرين  انه ليس غاضبا أو »زعان« من هادي، وانه مايزال رفيقه في 
التنظيم، كما انه يفيد بأن للمؤتمر أعضاء وجماهير وكوادر مؤتمرية 
وأنصارًا وأصدقاء ف��ي المحافظات الجنوبية التي كان جميع س��كانها 
ينتمون للحزب االشتراكي اليمني منذ ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية 
في ال�22 من مايو 1990م.. فضجت القاعة بالتصفيق الحار والضحك.. 
فزال الغضب إلى ح��د ما، بينما الغض��ب تأجل عند البع��ض إلى حين 
بدء موعد النقاش وإبداء المقترحات والتصويت عليها من قبل أعضاء 
اللجنة الدائمة الرئيس��ية للمؤتمر، حول القرارات الواجب اتخاذها في 

مواجهة قرار العقوبات التي شارك فيها قيادي في التنظيم.
 لبدء االجتماع، كانت 

ً
وبالطريقة نفسها، عندما كانت الدعابة مدخا

الدعابة أيضًا في اختتام كلمته، التي كشف فيها عن كثير من الحقائق 
التي كان يجهلها الكثيرون، ح��ول مجريات األحداث والتطورات منذ 
تسليمه للس��لطة برغبته، الى حين أتاه ما لم يكن يتوقعه، -االسبوع 
قر القرار، والذي 

ُ
الماضي- التهديد بعقوبات دولية، وصباح الس��بت أ

قال كان جاه��زًا منذ عام 2012م، اال ان األمي��ن العام لامم المتحدة، 
حجزه لديه في الدرج.

 ومضى رئيس المؤتمر يستعرض إلى ان قال:« في البداية رّحلوا أوالد 
االحمر، ثم رحلوا الرفيق علي محسن األحمر، وهي إشارة الى خصومات 
اللواء األحمر وكرهه لكافة القوميين.واليس��اريين . واآلن  يريدون أن 
يرّحلوني، غير مدركي��ن أن علي عبدالله صالح عفاش الحميري َيرَحل 
ل«.. مشيرًا الى انهم ينظرون إلى أن اسم جده الملك الحميري  وال ُيرحَّ
) عفاش( شتيمة أو انه يخجل من ذكر االنتساب اليه، وال يعلمون انني 

افتخر باالنتساب له النه ملك حميري..

مشاهدات 
وانطباعات: 


