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> اتخذت الحكومة جملة من الخطوات في 
إطار عملية االصالحات، فما أثرها على حياة 

المواطن؟
- االصالحات االقتصادية  م��رت بالعديد من 
المراحل والظروف ابتداًء من عام 1995 حتى 
اليوم وهي اصالحات مس��تمرة تتأثر بشكل 
مباشر بالظروف المحلية والدولية، وقد بدأت 
بحزمة من الق��رارات اإلدارية وهي إصالحات 
س��هلة ال تحتاج الى جهد، أسهمت في تحسن 
الوضع االقتصادي حتى عام 1999م، وعندما 
حدثت األزمة اآلس��يوية  في 1999م تأثرت 
االصالحات وعانينا مشكلة من عام 2000 - 

2002م.
  وقد تضمنت الخطة الخمسية الثانية برنامج 
إصالح أخذ زخمه بين عامي 2006 ، 2008، 

فحدثت االزمة االقتصادية التي 
عصف��ت باالقتص��اد العالمي 
ومنه��ا بالدن��ا التي كن��ا نظن 
أنها ل��ن تتأثر بها، فاكتش��فنا 
مدى الضعف ال��ذي يعاني منه 

اقتصادن��ا، وأن االصالح��ات 
التي بدأت ع��ام 1995م لم 
تعالج االختالالت االساس��ية 

لالقتص��اد وان االس��تقرار لم 
يكن حقيقي��ًا، ولم تعالج جذور 
المش��كلة ب��ل مظاهره��ا لذا 
لم تحقق اس��تدامة االستقرار 

االقتص��ادي، وكان الب��د م��ن إع��ادة التفكير 
باإلصالحات مرة أخرى.

الغاز لم ينفع
> أشــرت الــى أن االصالحــات لــم تتــح 
لالقتصاد االنتقال الى االســتدامة.. لماذا 

وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
- االعتم��اد على االقتص��اد الريع��ي ال يخلق 
اس��تقرارًا وال اس��تدامة، فعل��ى الرغ��م م��ن 
التحس��ن ال��ذي ح��دث ف��ي 2010م إال أن 
االصالح��ات ل��م تتمك��ن م��ن تالف��ي العجز 
رغم تصدي��ر الغاز ولم تتمك��ن من تعويض 
االنخفاض في الص��ادرات النفطية، ولذا البد 
من البحث واالعتماد على إيرادات مس��تديمة 
مثل الضرائب والجمارك وغيرها من اإليرادات 
سواء في مجال التعدين أو الزراعة واالسماك 
والسياحة، والبد من إعادة النظر في السياسة 
النقدية للبن��ك المركزي الى جانب  ترش��يد 
االنف��اق وتقلي��ص  المدفوعات م��ن العملة 
الصعبة، والبد من اإلش��ارة الى أن  المشاكل 
في صعدة وبعض مديريات بعض المحافظات 
الجنوبية ومحاربة اإلرهاب قد كلف الميزانية 
العام��ة للدول��ة مبال��غ كبي��رة كان يمكن أن 
تُس��تغل في التنمية واالستقرار االقتصادي، 
وال ننسى أن ننبه الى خطورة رفع الدولة يدها 

عن صنع القرار االقتصادي.

أمريكا ال تدعم
> ماذا عن العوامل الخارجية التي ذكرتها 

وأثرت على اقتصادنا؟
- بالدنا ليست بمعزل عن دول العالم، بدليل 
أن األزمة المالية قد أثرت عليها بشكل مباشر 
وغير مباشر، كما أن اإلرهاب الذي تم تصديره 
من دول المنطقة وافغانستان وأمريكا وغيرها 
الى بالدنا قد تحملنا وحدنا نفقات مواجهته، 
ف��ي الوقت الذي ظل��ت الدول األخ��رى ومنها 
أمريكا تدعي أنها تساعدنا كشركاء في هذه 
المعرك��ة، اال أنه��ا لم تقدم س��وى دعم فني 
لوجستي فقط، وظلت الدولة تتحمل دفع قيمة 
هذه الفاتورة الباهظة، كما أن أعمال التخريب 
في محافظة صعدة وبع��ض مديريات بعض 
المحافظات الجنوبية  كلفت الدولة المليارات 
س��واء ف��ي المواجه��ة أو بتجميد االس��تثمار 
والنش��اط االقتصادي في تلك المناطق، ولذا 
على ال��دول الصديقة والش��قيقة أن ال تغفل 
هذه األم��ور وتعمل على زيادة الدعم س��واًء 

من خالل مؤتمر الرياض المقبل أو ما بعده.

> أشرت الى خطورة رفع يد الدولة عن صنع 
القرار االقتصادي .. لماذا؟

- التح��ول االقتص��ادي ف��ي بالدنا ل��م يكن 
تحواًل طبيعي��ًا وإنما كمن يخل��ع الباب، فعلى 
سبيل المثال لقد قمنا بتحرير رأس المال في 
المعام��الت الرأس��مالية دون أن يك��ون لدينا 
الق��درة المالي��ة الكافية، فمث��اًل الصين التي 
تمتلك أكثر من 3 ترليونات دوالر احتياطي ال 
تسمح بإخراج أكثر من عشرة آالف دوالر وعبر 
البنك وبمبررات كافية لذلك، ونحن فتحنا باب 
االس��تيراد على مصراعي��ه وبالعملة الصعبة 
ألش��ياء ال داعي لها س��واء الكماليات أو حتى 
لعب االطفال والخردة وغيرها من الصناعات 
الحرفية والعس��وب وأحزمة الجنابي وغيرها، 
والت��ي أحدث��ت أض��رارًا كبي��رة ف��ي المجال 
االقتص��ادي واالجتماع��ي وزادت البطالة الى 

جانب ما تهدره من عمالت صعبة لالستيراد، 
ولو الحظن��ا الدول الت��ي لم ترف��ع يدها عن 
التخطيط االقتصادي أو اتباع سياسة االقتصاد 
الموجه ولو بحدوده الدنيا مثل: استراليا وكندا، 
ألدركنا أنها أقل الدول التي تضررت من األزمة 
العالمية األخيرة.. ولذا البد  أن تتدخل الدولة 
في توجيه القطاع االقتصادي واالس��تثماري، 
فه��ذا األم��ر موج��ود ف��ي كثي��ر م��ن الدول 
المتقدمة مثل ألمانيا التي تتبع أنموذج السوق 
االجتماعي الذي ال يفرط باألبعاد االجتماعية 
والسياسية، بمعنى أن ال يكون لتحرير السوق 
كلف��ة اقتصادي��ة اجتماعية .. أمري��كا اتبعت 
أنم��وذج الحمائي��ة بدليل أنهم لم يس��محوا 
للش��ركة اإلماراتية بإدارة موانئ في أمريكا، 
فقد قامت الدنيا ولم تقعد، فالغرب يطالبون 

باقتصاد السوق الحر عندما 
يك��ون لصالحه��م فق��ط.. 
ولذل��ك علينا إع��ادة النظر 
في السياس��ات االقتصادية 
لتعليمي��ة  وا لسياس��ية  وا
ن  ليك��و طي��ة  ا يمقر لد ا و
لألح��زاب دور اقتص��ادي 
تنم��وي واجتماع��ي حتى ال 
نقفز على الواق��ع اكثر مما 

نحن عليه.

فساد الموازي
الحكومــة  تراهــن   <
علــى العمالــة اليمنية 
في أســواق الخليج لرفد 
الخزينة العامة بالعمالت 
الصعبة .. كيــف يمكن 

تحقيق ذلك؟
- قبل الحدي��ث عن ضرورة 
اس��تيعاب العمال��ة اليمنية 
ف��ي دول الخلي��ج علين��ا أن 
نعمل عل��ى يمننة الوظيفة 

العامة والخاصة.. ألي��س من العيب أن نطلب 
من اآلخرين اس��تيعاب العمال��ة اليمنية وفي 
بالدن��ا كثير م��ن عمّ��ال النظافة ف��ي مطار 
صنعاء، وداخل مدارج الطيران ووسط الفنادق 
والمستشفيات والوزارات والشركات إما هنود 
أو صوم��ال وغيره��م، ناهيك ع��ن الوظائف 
األخ��رى الت��ي يش��غلها اآلالف م��ن األجانب، 
ومع ذلك نظل نشكو قلة الوظائف ، ونطالب 
اآلخرين استيعاب العمالة اليمنية، وفيما يتعلق 
باستيعاب العمالة في الخليج فقد وعد األشقاء 
بتحقيق ذلك شريطة أن يتم تأهيلهم، فتخيل 

أن سائق التاكسي في الخليج يجيد عدة لغات 
وأبسط عامل يجيد استخدام الحاسوب بشكل 
ممتاز، فيما كثير من خريجي الجامعات لدينا 
شبه أميين نتيجة رداءة التعليم وعدم اهتمام 
الجامعات بالتحصيل العلم��ي بقدر اهتمامها 
بإيرادات التعليم الم��وازي، وهنا البد أن نقف 
احترامًا لفخامة الرئيس عل��ي عبداهلل صالح 
الذي وجه بإعادة النظر في هذا الجانب تقديرًا 
لظ��روف الطالب م��ن ذوي الدخ��ل المحدود، 

وإعادة النظر في من يدير الجامعات.

أمام مؤتمر الرياض
> في مــارس المقبــل ســيعقد بالرياض 
مؤتمر أصدقاء اليمن.. ماذا تتوقع أن يخرج 

به االجتماع؟

- على الرغم من أهمية هذا المؤتمر وما نعول 
عليه في رفد التنمية بمخصصات نحن بحاجة 
اليها، اال أني أتمنى أن ال يكون المؤتمر نسخة 
مكررة من مؤتمر لندن الذي عقد في 2006م 
والذي تجاوزت فيه المبالغ المخصصة لبالدنا 
خمس��ة ملي��ارات دوالر، غير أن الج��زء األكبر 
منه��ا لم يس��تغل أو لم يتم الوف��اء بتعهدات 
المانحين.. في المؤتمر القادم الذي س��يعقد 
بالرياض يبدو أن األمر س��يختلف كثيرًا، فقد 
أع��دت بالدنا ملف��ًا جيدًا يش��تمل على خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من 
الفقر للفترة من 2011 - 2015م الى جانب 
قائمة بالمش��اريع ذات األولوي��ة التي تحتاج 
الى تموي��الت خالل الفت��رة المقبلة، ونتطلع 
ان يتفهم االشقاء واالصدقاء االحتياج الفعلي 
ألهمية تمويل مثل هذه 

المشاريع.

الوظيفة العامة 

> لماذا لم يفِ المانحون 
بتعهداتهم ولم تستغل 

مخصصات المؤتمر؟
م��ن  جمل��ة  هن��اك   -
األس��باب بعضه��ا تعود 
نفس��هم  أ نحي��ن  للما
وأخرى تع��ود لن��ا نحن، 
ويج��ب أن نعت��رف به��ا، 
فالمانحون ألقوا بالعبء 
كام��ل علين��ا وحملون��ا 
لتخطي��ط  ا لية  و مس��ؤ
والتنفيذ وإعداد الدراسات 
والوثائق رغ��م إمكاناتنا 
المتواضع��ة لتنفيذ مثل 
هذه المشاريع سواء في 
القطاع الع��ام أوالخاص، 
عل��ى  يفت��رض  وكان 
المجتمع الدولي أن يتبنى مثل هذه المشاريع 
الضخمة حتى ال تفش��ل كما ح��دث في مطار 
صنعاء الدولي الذي تعث��ر منذ الوهلة األولى 
وكبَّد البلد ملي��ارات الرياالت، وكان باإلمكان 
االس��تعانة بش��ركات عربية أو خليجية لديها 
كفاءات وإمكانات فني��ة ومالية تنفذ وتخطط 
مثل هذه المش��اريع ب��داًل من احت��كار تنفيذ 
المشاريع لشركات محلية ال تمتلك أية خبرات 
أو كفاءات ظهرت فجأة باسم شخصيات قبلية 
أو وجاه��ات اس��تغلت مكانته��ا الوظيفية، أو 
القبلية، لذلك إذا  كنا حريصين على مقدرات 

الوط��ن وس��معته، فالبد أن 

نفصل بين الوظيفة العامة والتجارة ألن ذلك 
يش��كل أهم التحديات على االقتصاد واألمن 
الوطني لما يس��ببه م��ن احتقان وش��رخ في 

المجتمع.

الرجل المناسب
> ما حجم المبالغ التي تم اســتيعابها من 

مخصصات مؤتمر لندن؟
- المخصص��ات المس��توعبة ضئيل��ة ج��دًا ال 
تتجاوز 30% في أفضل األحوال وبعضها سبق 
الوعد بها قبل مؤتمر لندن، وفي تصوري فإن 
استيعاب هذه النسبة خالل خمس سنوات يعد 
إهدارًا كبيرًا للوقت والمال، ففي الوقت الذي 
يش��ير البرنامج الذي تم إع��داده الحتياجات 
بالدنا التنموية خ��الل الفترة المقبلة إلى أنها 
تتراوح بين 40 - 
60 ملي��ار دوالر، 
نجد المعنيين لم 
يس��توعبوا أكث��ر 
من ملي��ار ونصف 
من مؤتم��ر لندن 
خم��س  ل  خ��ال
سنوات، وبالتالي 
خمس��ة  ن  ف��إ
ملي��ارات تحت��اج 
ال��ى 50 عامًا من 
اآلن وال�60 مليارًا 
تحتاج الى 200 ع��ام الس��تيعابها، ولذا البد 
من إعادة النظر فيمن يع��د الخطط وينفذها 
من خالل وض��ع الرجل المناس��ب في المكان 
المناس��ب إذا كنا صادقين مع اهلل ومع الوطن 

والشعب.
> ومــاذا عــن الصنــدوق الــذي قيــل إنه 

سيخصص لدعم بالدنا؟
- هذا الصندوق تم اإلع��داد له قبل 2006م 
وُأعدت له الدراس��ات من قبل خب��راء اقتصاد 
وتم طرح كافة البدائل  إلنشائه، لكن لم يتم 
العم��ل بهذا الصن��دوق رغم أن لدي��ه موقعًا 
على االنترنت، ثم بعد ذلك تقدمت دولة قطر 
الش��قيقة العام الماضي إلنشاء الصندوق في 
بالدنا، وهذا يحسب لها، ولذا علينا أن نتساءل: 
ماذا بعد إنش��اء الصندوق وبع��د المؤتمرات، 
فالمواطن يريد أن يرى شيئًا على أرض الواقع 
خاصة وأن هناك من يحاول إفشال هذا األمر 
أو يش��كك بنزاهة بالدنا أو يدعي أننا نذهب 
لنتس��ول وغيرها من التصرفات التي تسيئ 
الى سمعة بالدنا، ولذلك نقول لهم اتقوا اهلل 

في الوطن.
منذ عام 2003م ونحن في حالة ش��د وجذب 
وصراع سياس��ي داخ��ل وخ��ارج البرلمان في 
الوقت الذي لم تقدم هذه األحزاب شيئًا لبناء 
االقتص��اد، بدلي��ل أن ال��ذي ح��دث الخميس 
الماضي من مظاه��رات أصاب الناس بالخوف 
والهلع فس��حبت مدخراتها من البنوك لشراء 
كمي��ات كبيرة من الس��لع تحس��بًا للمجهول، 
ولو نظ��رت الى القن��وات الفضائي��ة المحلية 
للمعارض��ة وصحفه��م س��ينتابك ش��عور ان 
البالد ستنهار اليوم، وهذا يعمل على تطفيش 
المستثمر ويستهلك وقت الحكومة لمواجهة ما 
يحدث، ويُهدر الوقت والجهد ويكون المواطن 

والوطن هما الضحية.
 بع��ض أح��زاب المش��ترك تتس��م بالهيمنة 
وتبحث عم��ا يثير الش��ارع، ولذا ما نش��اهده 
من مظاهرات وش��عارات إسقاط النظام الذي 
انتخبه الش��عب يجعلنا نقول إن ما نش��اهده 
ديماغوجية وليس ديمقراطية، وهنا أتساءل 
عن الدور االقتصادي لألحزاب وقياداتها التي 
تظهر على شاشات التلفزيون والصحف تنادي 
بالعدالة ومصلحة الش��عب وه��ل قامت ببناء 
مدرسة أو معهد أو حديقة عامة، بينما تشاهد 
بعض البيوت التجارية مثل بيت هائل سعيد 
قدمت للوطن ما ل��م تقدمه االحزاب مجتمعة 

في عشرات السنين.
ب��ل ان ش��ركات اتص��االت تتبع بع��ض هذه 

األحزاب تمتص دمنا ولم تقدم للوطن شيئًا.
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المحامون يطالبون بحماية
 التجمعات السلمية

 ن���اش���دت 
ن����ق����اب����ة 
ال��م��ح��ام��ي��ن 
لحكومة  ا ليمنيين  ا
ية  لحما ا ب��ت��وف��ي��ر 
لتجمعات  ا ف��ة  ل��ك��ا
فة  كا في  لسلمية  ا

المحافظات.
 ودع���ت ف��ي بيان 
أص���درت���ه السبت  
ال���ى ال��ع��م��ل على 
إزال��ة كافة االسباب 

المؤدية الى توسيع 
ح���ال���ة االح��ت��ق��ان 
بالشارع ، ومعالجة 
االختالالت التي أدت 
ال��ى ذل��ك.. وخاصة 
ق��ض��اي��ا ال��ف��س��اد 
وإص���الح منظومة 
ال��ق��ض��اء واألم����ن 
وإط���الق الحريات، 
وإزالة أي قيود عليها 
أو أي إجراءات مخالفة 

للدستور.

 وعبر المحامون في 
بيانهم عن إدانتهم 
ل��الع��ت��داءات على 
التجمعات السلمية .. 
مطالبين بمحاسبة 
ك��ل م��ن يمارسها 
لمتسببين  ا لة  حا وإ
بالتخريب واالعتداء 
على األموال العامة 
للتحقيق  لخاصة  ا و
والمساءلة القانونية.

مستشار وزارة الصناعة طه الفسيل لـ»                    «:

الجمع بني الوظيفة العامة والتجارة كارثة
 أكد الدكتور طه الفسيل -مستشار وزارة الصناعة- أن االصالحات االقتصادية في بالدنا مرت بالعديد من المراحل وحاالت 
االنتعاش والركود.. موضحًا أن االستقرار لن يتحقق اال بتفعيل دور القطاعات الواعدة كالزراعة واألسماك والسياحة وإيجاد 
موارد مستديمة مثل الضرائب والجمارك، وقال في حوار مع »الميثاق«: إن المشاكل التي حدثت في صعدة وبعض مديريات 
بعض المحافظات الجنوبية وأعمال اإلرهاب أثرت سلبًا على االقتصاد والتنمية وخســرت الدولة المليارات، وانتقد الفسيل أداء 
االحزاب والتنظيمات السياسية التي قال إنها لم تقدم شيئًا للوطن والمواطن، بالقدر الذي كانت أحد عوامل الركود االقتصادي 

بما تمارسه من أساليب أثرت على سمعة البلد واقتصاده.
 لقاء/ عارف الشرجبي

احتكار تنفيذ المشاريع لشركات باسم شخصيات نافذة من التحديات االقتصادية

نحذر من مخاطر رفع يد الدولة عن صنع القرار االقتصادي
فتح باب االستيراد على مصراعيه اضر باالقتصاد وفاقم من البطالة
يمننة الوظائف افضل من التفكير بارسال العمالة للخارج

۹ فتحت  األبـــواب 
لنهب الثروة البحرية  
تحت مسمى االستثمار

۹ تصدير الغاز لم 
يعـــالج عجـــــــز 

إيرادات النفط

قروض لمساعدة األسر 
الفقيرة بلحج

 لحج - وحيد الشاطري
 بلغت عدد الحاالت المسجلة والمستحقة من حاالت الضمان 
االجتماعي بمحافظة لحج 44 ألفًا و391 حالة بمبلغ 243 مليونًا 
و429 ألف ريال.. وأوضح األخ فضل يسلم خميس مدير عام صندوق 
الرعاية االجتماعية بلحج أن الصندوق يعمل على الحد من ظاهرة الفقر 
ومساعدة االسر الفقيرة للخروج من دائرة العوز والحاجة الى تحسين 
مستوى دخلها المعيشي عبر قروض ميسرة تعمل على إيجاد مشاريع 
تنموية اقتصادية مدرة للدخل اضافة الى إقامة برامج ودورات تدريبية 

للمستفيدين من الصندوق.
 وأشار مدير صندوق الرعاية -بلحج- إلى قيام الصندوق بتنفيذ االهداف 
واالستراتيجيات المعدة التي تستجيب وتستوعب المتغيرات في الخطة 

االقتصادية والتنموية الحكومية واالجتماعية على مستوى المحافظة.

قيادة محافظة البيضاء  تتخذ
 اجراءات حازمة لمواجهة عناصر الفوضى

 وق�����ف االج���ت���م���اع 
ك  لمشتر ا ئي  ستثنا ال ا
لقيادة محافظة البيضاء 
وقيادات اللجان التربوية 
وقيادات النقابة العامة للمهن 
التربوية والتعليمية بالمحافظة، 
وم��دي��ري��ات مدينة البيضاء 
والزاهر أمام األحداث  والتطورات 
الراهنة في الساحة الوطنية.. 
وخالل االجتماع أوضح محافظ 
المحافظة محمد ناصر العامري 
د  لجهو ا تف  تتكا ن  أ همية  أ
المحلية لمواجهة ما يتعرض له 
الوطن من مؤامرات وتحديات 

تستهدف وحدته 
وأمنه واستقراره 

ومنجزاته.
وق����ال: هناك 
أج��ن��دة تآمرية 
خارجية إلدخ��ال 
ال�����وط�����ن ف��ي 
م��رح��ل��ة فوضى 
خالقة تؤدي الى 
لدولة  ا مواجهة 

م��ع ال��ش��ع��ب.. وه���ذا م��ا يتم 
هذه  ف��ي  لتنفيذه  لتخطيط  ا
الفترة والخطوات السابقة التي 
تعمل عليها أح��زاب المشترك 

وحلفاؤها في الخارج 
بمختلف  سيعه  لتو
الوسائل على مستوى 
المديريات والمراكز 
والقرى وعبر قياداتها 
وخطبائها ومرشديها. 
وأض�����اف: ينبغي 
م����واج����ه����ة ه���ذه 
الخطوات التحريضية 
ب��ال��ن��زول الميداني 
وت��وض��ي��ح الحقائق ودح��ض 
االف��ت��راءات التي تعمل هذه 
االحزاب على الصاقها بالحكومة 

والمؤتمر.

هل يفهم المشترك 
رسالة الشعب..؟!

 ال جديد على صعيد بيان المشترك 
األخير، فالمفردات هي المفردات 
وال��م��واق��ف المتشنجة ه��ي تلك 
المواقف التي عهدناها من تلك االحزاب بكل 
ما له عالقة بالحوار والدعوات المتكررة لها 
واالحتكام الى المنطق والعقل والموضوعية..  
بداًل من األساليب الغابوية فالحوار مازال لدى 
هذه األحزاب ال يعدو عن كونه مجرد تضليل 
للرأي العام بالرغم من التنازالت والمبادرات 
التي تعلن بشفافية عالية على المأل من قبل 
المؤتمر وبات الشعب شاهدًا عليها واعتبار 
كل هذه الخطوات الجادة للقيادة السياسية 
من أجل بلوغ حوار مسؤول هي مجرد عملية 
انقالبية على الحوار الخ.. من االوصاف التي 
ال تتسم بالتعاطي الجاد لهذه األحزاب مع 
الحوار كأسلوب ديمقراطي ينتصر للمصلحة 

الوطنية العليا.
 ولعل ما يدفع أحزاب المشترك الى المزيد 
من التشبث بمواقفها المعهودة وبصورة 
أكثر تشنجًا وصلفًا هو أنها تستند في ذلك 
على قراءات غير منطقية للمشهد السياسي 
الراهن جعلها تتصور أن بإمكانها أن تحقق 
طموحها في االستيالء على السلطة في زمن 
قياسي، وهي قراءة بالطبع ال تستوعب تمامًا 
الواقع اليمني وستدرك قريبًا أنها ترتكب خطًأ 
فادحًا جراء هذا الموقف، وبأن اعتمادها على 
الزج بالشباب في الشارع أو التلويح بالمزيد 
من االحتقانات لن يمثل مخرجًا مناسبًا لألزمة 
الراهنة خاصة في ظل تصاعد وتنامي حالة 
االستشعار الجماهيرية بالخطر المحدق الذي 
قد يلحق بالوطن جراء االنجرار نحو الفوضى 
والتخريب وفتح الباب أمام االنتهازيين وأعداء 
الشعب في تحقيق النيل من الوحدة الوطنية 

وتعريض الكيان اليمني لالنهيار الشامل.
وإذا كانت اإلرادة الشعبية اليوم تنظر بقدر 
كبير من التقدير واالعجاب لمبادرة فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والتي  اطلقها 
في ال�2 من فبراير الجاري والتي حظيت 
في الوقت ذات��ه باهتمام وتقدير عالمي 
واقليمي ومحلي وهو ما يتطلب من أحزاب 
المشترك أن تعيد ق��راءة المشهد اليمني 
وبأنها إذا ما أنجزت هذه القراءة بموضوعية 
ومنطقية لن تجد مخرجًا مناسبًا لها من 
أزمتها وتمترساتها س��وى السير باتجاه 
الحوار والعمل الى جانب القيادة السياسية 
على بلورة مبادرة الرئيس وتطبيقها على 
الواقع، وبإطالق العنان للعملية التحاورية 
كما أن على أحزاب المشترك أن تدرك أن 
السير باتجاه التأزيم سيكون كارثيًا، وهو ما 
ال  يمكن لشعبنا السكوت عليه، فالشعب هو 
صاحب المصلحة األولى واألخيرة ومن يمتلك 
القرار القاطع وهو القرار الذي باتت مؤشراته 
تتسع من يوم آلخر من خالل تلك الفعاليات 
المتواصلة والمنددة بكل أعمال التخريب 
والفوضى وإق��الق األم��ن وه��ي مؤشرات 
جديرة بالمشترك أن يستوعبها تمامًا قبل 
ف��وات األوان!! فهل يفهم ق��ادة المشترك 

رسالة الشعب؟

 اكرم يحيى


