
- بداية كيف تنظر للمشهد السياسي على ضوء 
قرار فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح بتفويض 
نائبه إجراء الحوار مع أحزاب المشترك ووضع آلية 

لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل األزمة اليمنية؟
- الشك أن ق��رار فخامة الرئيس بتفويض األخ 
عبدربه منصور هادي نائب الرئيس إلجراء الحوار مع 
أحزاب اللقاء المشترك قد انطلق من حرص فخامته 
على أمن واستقرار ووحدة اليمن وتجنيب الوطن 
االنزالق إلى حرب أهلية طاحنة، كما يخطط اللقاء 
المشترك من خالل اعمال التصعيد المستمر كقيامه 
بقطع الكهرباء وضرب ناقالت المشتقات النفطية 
واالعتداء وقتل الجنود االبرياء في النقاط والجوالت 
والمعسكرات، ناهيك عن محاوالت مليشيات حزب 
االصالح وجنود وضباط بالفرقة األولى مدرع بقيادة 
المنشق علي محسن، ولذلك يمكن القول: إن قرار 
تفويض النائب كان حكيمًا وهو آخر شيء يمكن ان 
يقدمه فخامة الرئيس من تنازالت ألحزاب المشترك 
وال ننسى أن المشترك كان يطالب بهذا التفويض منذ 
بداية األزمة كنوع من الضغط والمكايدة السياسية 
التي يمارسها المشترك على المؤتمر الشعبي العام.

المشترك وحميد
> وماذا عن الموقف الرسمي ألحزاب المشترك 
من قرار التفويض خاصة وأن تصريحات قيادات 
في المشترك تشير الى رفض الحوار والتقليل من 

اهمية التفويض؟
- نعلم جميعًا أن أحزاب اللقاء المشترك تعاني من 
مرض عضال وموت سريري بعد أن سلمت قرارها 
الى لجنة حميد األحمر وباسندوة التي خلقت ميتة 
وال تحظى بأية شرعية دستورية وقانونية، ولذا فقد 
أصبح قرار المشترك مرهونًا بقناعات حميد ورغباته 
الشريرة التي ال تحب الخير للوطن بالقدر الذي يريد 
زج البلد في حرب أهلية تحرق األخضر واليابس.. 
اللقاء المشترك اليوم أصبح دوره مغيبًا تمامًا، وإذا 
ما استثنينا حزب االصالح سنجد بقية االحزاب عبارة 
عن كومبارس ويافطة إعالنية ال تأثير سياسي لها 
مطلقًا، ناهيك عن االنقسام السياسي واالختالف 
الفكري والعقائدي الذي تعاني منه احزاب المشترك.

المشترك مخطوف
> هل ترى أن أحزاب المشترك أصبحت مخطوفة 

من قبل حميد وباسندوه كما يرى البعض؟
- منذ تم االعالن عن تكتل اللقاء المشترك وحتى 
اآلن لم يقدم المشترك أية مبادرة ايجابية أو رؤية 

ب��ن��اءة تخدم ال��وط��ن والمواطن 
على االط��الق، وكل ما قدمه هو 
خلق االزم��ات والمشاكل وإعاقة 
المؤتمر الشعبي العام عن خدمة 
ال��وط��ن وه��ذا بسبب االختالف 
الكبير في وجهات نظر كل حزب 
عن اآلخر داخل التكتل المشترك، 
أما وقد سلموا انفسهم لكيان غير 
شرعي يملكه حميد األحمر، فهذا 
يعني انهم اصبحوا مخطوفين 
ومأسورين في اسطبل وزنزانة 
حميد يخرجهم متى شاء ويعيدهم 

متى شاء.
> أال ت��رى أن��ك تبالغ بهذا 

الطرح؟
- كنت أتمنى أن أكون مخطئًا 
في هذا نظرًا لمكانة بعض قيادات 
االح��زاب المنضوية داخل اللقاء 
اشاهد  ولكن عندما  المشترك 
ن  نعما سعيد  ياسين  لدكتور  ا

وعبدالوهاب محمود وغيرهما عاجزين عن التفوه 
بكلمة حق واحدة تخدم الوطن وتجنبه الكارثة في 
ظل التعصب االعمى من قبل حميد االحمر الذي أفرغ 
اللقاء المشترك من أي فعل سياسي وحوله الى ملك 
خاص يتحكم بكل قراراته وأجزم أن الدكتور ياسين 
سعيد نعمان غير راٍض عن مواقف المشترك وغير 
راٍض أن يكون عبارة عن كومبارس ال حول له وال قوة، 
ولهذا أقول له ولكل العقالء في المشترك: ان يعودوا 
الى عقلهم وأال يظلوا أسيري العناد والمكابرة الجوفاء 
أمام المؤتمر الشعبي العام وأمام فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية الذي مازال يمد لهم 
يده للحوار من أجل مصلحة الوطن وان ال يجعلوا حميد 
األحمر وباسندوه وعلي محسن يعبثون بتاريخهم كما 

يعبثون بالوطن.

العقالء سيندمون
> في تصورك .. ما الذي جمع المتناقضات في إطار 

اللقاء المشترك؟
- الذي جمع هذه الخلطة الغريبة عديمة الجدوى 
هو حب السلطة والوصول اليها بأي ثمن، فقيادات 
المشترك على استعداد للتحالف حتى مع ابليس إذا 
كان سوف يوصلها للحكم، كما أن عداءها لفخامة 

الرئيس وللمؤتمر قد جعلهم يضعون أيديهم بأيدي 
بعض وتناسوا ان التاريخ ال يرحم، فمثاًل كيف ألحزاب 
تربت على الوحدة والدعوة لها على المستوى اليمني 
والعربي أن تتحالف مع دعاة االمامة والتشطير؟! إذًا 
التاريخ لن يرحم أحدًا وسوف يأتي يوم يندمون على 
ما اقترفوه بحق الوطن وحق انفسهم ولكن بعد فوات 

األوان.
> إجماع العالم على وحدة اليمن وأمنها واستقرارها 
وحل األزمة الراهنة عبر الحوار وفق مبادرة الخليج 

مع بعض التعديالت فيها.. الى ماذا يشير ذلك؟
- يدرك العالم أن اليمن تمتلك موقعًا استراتيجيًا 
سياسيًا واقتصاديًا مهمًا، ولذلك يعمل العالم على 
إحالل االمن واالستقرار فيه، وهكذا فالحرص نابع 
من خوفهم على مصالح بلدانهم أواًل ومصلحة 
اليمن ثانيًا، ورغم ذلك هناك دول اقليمية ودولية ال 
تريد للعالم العربي أن يستقر ويتوحد وتسعى بكل 
السبل لزعزعة االمن واالستقرار بل وتسعى الى إعادة 
تقسيم الوطن العربي وفقًا لمشروع الشرق االوسط 
الكبير، وهذه المخططات- لألسف الشديد- لقيت من 
يعمل على تنفيذها من داخل البلدان العربية تحت 
مسميات عدة.. إما محاربة الفساد أو الديمقراطية أو 
التعددية أو غيرها من الحجج واليمن جزء من الوطن 
العربي الذي يتعرض لهذه المخططات 
رغم االختالف الكبير بين خصوصية 
اليمن وأية دولة أخرى، فاليمن مثاًل 
تنعم بالحرية والتعددية السياسية 
والحزبية والديمقراطية وال يوجد 
حظر لنشاط أي حزب سياسي كما هو 
في الدول التي توجد فيها المشاكل 
واالنقسامات والمظاهرات، ولهذا 
أقول لألخوة في اللقاء المشترك : 
كفى عبثًا بالوطن وإذا كان العالم قد 
أجمع على ضرورة الحوار لحل األزمة، 
فاألولى بكم أن تحرصوا على الحوار 
للخروج من األزمة بداًل من أن تكونوا 
أداة في يد أعداء الوطن وعوامل هدم 
مقابل حفنة من األموال المدنسة، 
وأق��ول لتلك ال��دول الشقيقة التي 
أغاضها موقف السعودية االيجابي 
واالخوي وغيرها والتي حرصت على 
حل االزمة عبر الحوار إن وحدة اليمن 
عامل أمن واستقرار وقوة لكل الدول 
العربية دون استثناء وخاصة االشقاء في دول الخليج، 
واذكر البعض بالمثل القائل: »اليوم في جارك وغدًا 

في دارك«.

فزاعة وابتزاز
> لماذا تصر أحزاب المشترك على التصعيد رغم 
التنازالت من قبل فخامة الرئيس ودعواته للحوار؟

- المشتترك يدرك تمامًا أنه غير مقبول من قبل 
الشعب، وبالتالي لن ينجح في أي انتخابات ولن يصل 
الى السلطة عبر الصندوق، ولذلك نجده يحرص 
على إفشال أي حوار للخروج من االزمة ألن قيادات 
المشترك قد تخيلت أنها سوف تصل للحكم باالنقالب 
على الشرعية الدستورية وهذا االعتقاد لن يتحقق 
لهم مهما حاولت استغالل مطالب الشباب الذين 
لم يعودوا موجودين في الساحات باستثناء شباب 
أحزاب المشترك وتحديدًا االصالح، أما تصريحاتهم 
وتهديدهم بالتصعيد اليعدو كونه فزاعة فقط ألن 
المشترك أعجز من أي وقت مضى بعد أن انكشفت 
نواياه الخبيثة ضد الوطن والشعب ولهذا أقول: إن 
تهديد المشترك بالتصعيد نوع من االبتزاز الرخيص 
والضغط للحصول على اكبر ق��در من المصالح 

لقياداته.

دمية حميد
> أال ترى أن انضمام المنشق علي محسن بالفرقة 
االولى مدرع لالنقالبيين في المشترك قد شجعهم 

على التعنت؟
- هذا الكالم وارد عند البعض وخاصة الذين ال 
يدركون ان علي محسن أعجز من أي وقت مضى، فقد 
كان قبل بداية األزمة يستمد قوته من الدولة ومن 
الصالحيات التي كانت ممنوحة له من قبل فخامة 
األخ الرئيس.. أما اآلن وقد تنكر للجميل وتمرد على 
الشرعية الدستورية وخان القسم العسكري وانشق 
بالفرقة االولى مدرع خدمة لمخططات أعداء الوطن 
وأزالم المشترك، فقد أصبح ضعيفًا جدًا، بل لقد 
أصبح يستجدي اآلخ��ري��ن للحصول على الدعم 
إلكمال مشروعه االنقالبي المخزي.. والمحزن ان 
علي محسن اصبح مثل قطعة الشطرنج بيد حميد 
االحمر الذي يمول بعض احتياجات بقايا الفرقة التي 
يستخدمها هو والزنداني لمقاتلة جنود الدولة وضرب 
المعسكرات في أرحب وأبين الى جانب القاعدة أو في 
تعز لزعزعة االمن واالستقرار.. إذًا علي محسن أصبح 

عالة على اآلخرين كطير بدون ريش.

طريق الذل
> كيف تنظر الى انشقاق علي 
محسن ع��ن الجيش.. وم��اذا 
ت��ق��ول للشرفاء ف��ي ق��ي��ادات 
الفرقة واأللوية التي لم تنشق 

عن الجيش والشرعية؟
- ل��و ك��ان علي محسن رج��اًل 
عسكريًا ي��ق��دس ت���راب الوطن 
ويحفظ العهد للرئيس والقسم 
انشق ولكن هذا  لما  العسكري 
معدن الرجل وأخالقه وسلوكه، 
وإذا كنا نتوقع منه غير ذلك، فنحن 
مخطئون ولو كان يؤمن بالرأي 
وال��رأي اآلخر وأراد االنضمام الى 
الساحات سلميًا كما يدعي لترك 
الجيش واستقال، ثم ينضم لمن 
يريد، فهذا من حقه، أما ما فعله اآلن 
فهو نوع من الجنون ، ولذلك ادعو 
االبطال من ضباط وأفراد الفرقة 
االولى مدرع ان يعودوا الى رشدهم 
وان يلتحقوا ببقية االلوية التي 

اعلنت تأييدها للشرعية الدستورية، 
ومن خالل صحيفة »الميثاق« الغراء اتقدم بالشكر 
والتقدير لألخوين محمد خليل قائد حامية اإلذاعة 
والتلفزيون والعميد محمد الصوملي على مواقفهما 
الوطنية واللذين اثبتا أنهما مع الوطن والشعب وليس 
مع علي محسن الذي اختار طريق الذل والمهانة بعد 

أن كان له أدوار جيدة في الفترة الماضية.

دار العجزة
> يدعي علي محسن أنه انضم للشباب من أجل 

حمايتهم؟
- هذا كالم مردود على مدعيه وعلي محسن أصبح 
يتصرف كمن ال عقل له، فحماية المعتصمين ليس 
من شأنه وليس علي محسن وكيل آدم في ذريته 
والشباب ليسوا بحاجة له بل أصبح علي محسن عالة 
على الشباب ويحتمي بهم لالنقالب على الشرعية، 
وأق��ول له وم��ن يصدق زعمه: ارج��ع ال��ى وثائق 
ويكليكس التي أكدت أن حميد األحمر وعلي محسن 
يتآمران على فخامة الرئيس من قبل 2009م وليس 
من اليوم، ولهذا ال داعي للكذب وتزييف الحقائق، 
واستغالل الشباب الذي هو في االصل شباب اللقاء 
المشترك وعلي محسن عضو قيادي في تنظيم 

االخوان المسلمين وقائد الجناح العسكري في حزب 
االص��الح والجميع يعرف ذل��ك، ولذلك أق��ول لعلي 
محسن والزنداني ومن على شاكلتهما وخرج عن 
ولي األمر: عليكم ببناء دار للمسنين والعجزة ليضم 
أمثالكم بعد أن وصلتم الى أرذل العمر وأصبحتم 

تتصرفون بهذه الطريقة المزرية.

مواقف مشرفة
> موقف المملكة العربية السعودية الداعم 

للشرعية الى ماذا يشير في تصورك؟
- األشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى 
رأسهم جاللة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز كان لهم 
دور كبير في دعم اليمن ليس من اليوم بل منذ 
عدة عقود وموقفهم االخير مشرف للغاية وينم عن 
عقالنية كبيرة وإدراك جيد أن أمن اليمن جزء من 
أمن السعودية والخليج، وعلى هذا االساس وقفوا 
هذا الموقف المشرف، وال ننسى أن اليمن والسعودية 
وقعتا على معاهدة جدة وأنهتا المسائل المتعلقة 
بالحدود كان في عهد الملك عبداهلل عندما كان وليًا 
للعهد، وهذا يحسب له ولفخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية، وأقول للعالم: إن موقف 
المملكة العربية السعودية سيظل مسجاًل في ذاكرة 
اليمنيين مدى الحياة ولن ننسى لهم 

الجميل ابدًا.

القاعدة وسالح الفرقة
> أعلنت القوات المسلحة مؤخرًا 
انتصارها على االرهابيين والقاعدة في 

أبين.. ماذا تقول في هذه المناسبة؟
- انتصار الجيش على اإلره��اب 
والقاعدة في أبين أمر جيد ويحسب 
االنتصار على هذه  للجيش ألن 
ال��ج��م��اع��ات أم���ر ص��ع��ب كونهم 
يتحصنون داخل المدن والمنازل 
والمجمعات الحكومية ولو كانوا خارج 

المدن لكان االنتصار أسهل..
 كما اريد أن اقول انه لوال دعم 
المنشق علي محسن وحميد األحمر 
وال��زن��دان��ي وح��زب االص��الح لهذه 
الجماعات االرهابية في أبين وتعز 
وأرحب النتهت منذ وقت مبكر ولكن 
الدعم الكبير لهم وخاصة من سالح 
الفرقة الذي استولى عليه المنشق 
علي محسن هو الذي جعل المدة تطول لعدة شهور، 
ولذلك نقول لحزب االصالح وعلي محسن : اتقوا اهلل 
في ابنائنا وشبابنا ألنكم تتسببون بقتلهم تارة باسم 

االعتصام وتارة بدعمكم للقاعدة.

أرصدة لدعم القاعدة
> وكيف ترى الموقف االقليمي والدولي الداعم 

لليمن في مكافحة االرهاب؟
- الموقف الدولي واالقليمي ليس بحجم المسؤولية 
والشراكة في القضاء على االرهاب ألن اليمن تعاني 
ظروفًا سياسية واقتصادية صعبة والدعم المقدم 
لها ال يساوي شيئًا أمام المسؤولية الكبيرة التي 
تقوم بها في مكافحة االرهاب، وال أنسى أن اشكر 
المملكة العربية السعودية وأمريكا لدعمهما الجيد 
لليمن في مكافحة االرهاب والذي كان له أثر كبير في 
االنتصارات االخيرة على القاعدة في أبين ونطلب من 
كل دول العالم أن يدعموا اليمن في هذا المجال، وان 
يضغطوا على حزب االصالح وعلي محسن إلرغامهم 
على عدم دعم القاعدة أو يجمدوا أرصدتهم التي هي 
بالمليارات في بنوك أوروبا باعتبار الزانداني وعلي 
محسن وحميد األحمر من أكبر داعمي االرهاب بدليل 

ما يحدث في بالدنا.
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العجي: تفويض الرئيس نائبه بالحوار 
جريئ وفرصة أخيرة أمام المشترك 

اعتبر سنان العجي- عضو مجلس النواب- تفويض 
رئيس الجمهورية لنائبه بالحوار مع المشترك 
فرصة أخيرة أمام المعارضة لحل األزمة، مطالبًا 
المؤتمر الشعبي العام بتحمل مسؤوليته وفقًا للدستور 
والقانون بتشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف 

األعمال في حال رفض المشترك للحوار.
ووصف العجي قرار التفويض بالشجاع والجريئ.. 
وقال إنه نابع من حرص رئيس الجمهورية على 

المصلحة العليا لليمن وحقن دماء اليمنيين.

غرفة اإلصالح التجارية 
تنهب محالت الضالع

> اشتكى عدد من التجار وأصحاب المحالت بمديرية 
دمت محافظة الضالع من قيام رئيس الغرفة التجارية 
المدعو سعد الزقري أحد قادة حزب االصالح بجمع تبرعات 
منهم بالقوة وصرفها على األعمال التخريبية وتجهيز عناصر 

االصالح بالسالح لالعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
 وطالب تجار الضالع الجهات المختصة بالقبض على المدعو 

الزقري وكل من تسول له نفسه الخروج عن النظام والقانون.
 الى ذلك أكد مصدر محلي ل�»الميثاق« ان رئيس الغرفة التجارية 
بالضالع متورط في تلقي أموال من جهات خارجية قام بتسليمها 

قيادات في حزب االصالح بساحة التغرير بصنعاء.

بون ادعاءات أبواق »الفتنة« أبناء الحيمة يكذِّ
 ك��ذب مشائخ وأعيان 

وأفراد مديرية الحيمة 
الداخلية م��ا أوردت��ه 

قناة الدجل والتضليل والخيانة 
»سهيل« عن انضمام شخصيات 

وطنية من أبناء الحيمة إلى ساحة 
التغرير بجامعة صنعاء.. مبينين بأن 

ما جاء هو كذب وافتراء وتضليل..
وأكد أبناء الحيمة في بيانهم الذي 

حمل توقيعاتهم انهم جميعًا يقفون 
إلى جانب الشرعية الدستورية وحماية 
الوطن من ثلة الفاسدين والمتاجرين 
بدماء األبرياء والضعفاء والمساكين 

ف��ي 
الساحات..ت��ل��ك 

وق���ال ال��ب��ي��ان إن أب��ن��اء الحيمة 
لية  لبطو ا قفهم  ا بمو ن  ف��و و م��ع��ر
وتمسكهم وثباتهم على الحق إلى 

جانب الوطن والمواطن وشرعيته 
الدستورية وحماية مكاسبه الوطنية..
الحيمة  وعقال  وناشد مشائخ 
في بيانهم أبناءهم الملتحقين 
ء  ل��وا تحت  لعسكري  ا بالسلك 
الفرقة األول��ى االنضمام إلى 
اخوانهم أفراد القوات المسلحة 
واألمن والمدافعين عن انجازات 
الوطن ومكاسبه العظيمة وعن 
أمن واستقرار البالد، وأن اليكونوا أداة 
هدم في أي��دي العابثين والفاسدين 

والمرتزقة واالنقالبيين.

 توفيق الشرعبي

اليمن.. وأزمة 
الربيع المشؤوم

أمين عام حزب الرابطة اليمنية لـ»الميثاق«:

على العقالء يف املشرتك الخروج من عباءة حميد والزنداني

تفويض الرئيس للنائب 
تم وفقًا للدستور

املشرتك مرهون 
بقناعات حميد.. 

وقراراته عدمية

مواقف السعودية 
قلوب  ستظل يف 

اليمنيني
دع��م اليمن يف 
مكافحة اإلرهاب 

ال يكفي

دع�������م ع��ل��ي 
محسن وحميد 
أخر الحسم ضد 
القاعدة بأبني

األزم��ة السياسية 
لن تحل إال بالحوار

> أكد األخ محمد عوض البترة- أمين عام حزب الرابطة اليمنية- أن األزمة السياسية في البلد لن  
تحل اال بالحوار وليس بالعنف كما يريد المشترك، وقال في حديث ل�»الميثاق«: إن أحزاب اللقاء 
المشترك تحاول جر البلد إلى حرب أهلية أو االنقالب على الشرعية الدستورية واغتصاب السلطة، وهذا أمر 
مخالف للدستور واإلرادة الشعبية التي منحت فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح حق الحكم حتى 2013م.. 
وطالب المجتمع الدولي دعم اليمن في مكافحة االرهاب والضغط على حميد األحمر وعلي محسن وإرغامهم 

على وقف تقديم مزيد من الدعم للقاعدة واإلرهابيين في أبين وأرحب وغيرها.. فإلى نص الحوار:

علي محسن متمرد ويجب أن يحاكم أمام الشعب

إجماع العالم على
 حل األزمة  بالحوار 
دليل على 
صوابية الرئيس

إصرار املشرتك 
على التصعيد 
دليل عجزهم 
املزمن

ما يسمى بالربيع العربي ألقى بظالله على كثير من 
البلدان العربية ومنها بالدنا التي دفعت والتزال أبهظ 

األثمان لربيع أقرس من الشتاء وأحر من الصيف.
أكثر من ثمانية أشهر والبالد تغرق في حالة فوضوية مدمرة 

والتوترات تكاد تفجر القلوب قبل المواقف..
ال ندري ما الذي حصل للعقول اليمنية وأين رقدت الحكمة 
اليمانية.. فالقوى التي أصدعتنا بتحذيراتها وأقضّت مضاجعنا 
بهذيانها خالل السنوات االخيرة من أن اليمن على شفا جرفٍ هار 
وأنها ال تتحمل حماقات أو تهورات النظام الذي يقودها نحو نفق 
مظلم.. تلك القوى ما أن سمعت بالربيع العربي إال وفعّلت أحزابها 
وحرضت عناصرها ودفعت بصعاليكها في صفوف الشباب المطالب 
بحقوق مشروعة وغيرت االهداف  وكشفت عن مخططها الحقيقي 
الذي طالما ألبسته ثوب الديمقراطية، ونست أو تناست أن اليمن 
ال يتحمل مزيدًا من األزمات كما كانت تردد على مسامعنا وهي 

تطالب بتهيئة المناخ كشرط أساسي ألي حوار.
فأحزاب المشترك تنظر للربيع العربي على أنه فرصة تاريخية 

لالنتقام من النظام الذي 
أطاح بها في عدة انتخابات 
وك��ان يمثل كابوسًا  أمام 
طموحاتها، وبالتالي سعت 
الستغالل ال��وض��ع واللعب 
عة  و لمشر ا ق  ا ر و أل ا بكل 
وغ��ي��ر ال��م��ش��روع��ة، فبثت 
ثقافة المناطقية والمذهبية 
واستثمرت االرهاب ودعمت 
القاعدة وسلحت عناصرها 
وحرضت  لقبائل  ا ل��ب��ت  وأ
مع  ل��ف��ت  وت��ح��ا لمغفلين  ا
المنشقين واحتوت الفاسدين 
ودفعت بالمرجفين في المدن 
وب���دأت بتنفيذ مشروعها 
ال��ت��دم��ي��ري االن��ت��ق��ام��ي، 
البشعة  الجرائم  فارتكبت 
ت  لمئا ا كها  بسلو قتلت  و

من المواطنين وشردت اآلالف من األسر في مختلف المحافظات 
التي فتحت فيها جبهات قتالية أو عصابات مسلحة لالستيالء على 

المنشآت الحكومية أو الممتلكات الخاصة بحجة الربيع العربي.
وبالتأكيد أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن يتصور أنه سيدخل 
يومًا من االيام في مأزق كهذا »الربيع المشؤوم« وهو التنظيم 
الذي يتحدى بالصندوق في كل منعطف يشوبه توتر سياسي بل 
هو التنظيم الذي كان يلوح قبل الربيع العربي بأيام بأنه سيخوض 
االنتخابات البرلمانية -المؤجلة بالتوافق- حتى لو قاطعت أحزاب 
المشترك فبإمكانه أن يوجد أحزابًا وتنظيمات سياسية وقوى  
تنافسه في االنتخابات.. لم يكن الربيع العربي يومًا ما في حسبان 
المؤتمر كما لم يكن كذلك في حسابات المشترك لذا أصبح 
المؤتمر يتعامل مع االزمة وفقًا للقاعدة الفقهية» ما ال يدرك كلُّه 
ال يترك جلّّّه«، والمشترك وفقًا لنظرية »إننا ما لم نكره اآلخرين 

فلن نستطيع أن نحب أنفسنا«.
إن أزمة الربيع العربي تتجه الى نسف كل المكاسب العصرية في 
بالدنا وفي مقدمتها الديمقراطية وحريات المواطنين، حيث يبدو 
أن الخوف شمل الجميع وهذا ما يثير الفزع في أوساط المجتمع 
من المستقبل المجهول خصوصًا وأن الحاضر قد فرض نقاط 
التفتيش واالعتداء على الحريات الشخصية في كل مكان بل 
وصل الحد الى االختطافات واالعتقاالت ومصادرة الحقوق الخاصة 
ونهب الممتلكات العامة، وقد تجاوز األمر الى التجني على العالقات 
اليمنية مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي ككل.. وعلى سبيل 
المثال ما تشنه أحزاب المشترك من خطاب سلبي بحق العالقات 
اليمنية السعودية وهذا ما ينبئ بأن الربيع العربي سيتحول الى 

جحيم عربي - عربي وفقًا لمخطط الشرق األوسط الجديد.
لقد وجدت القوى المختلفة في بالدنا فرصة ليحصل كل ذي 
هدفٍ على هدفه.. فالقاعدة تخوض حروبًا مع الجيش في أكثر 
من منطقة إلقامة مناطق التوحش التي وعدت بها.. واالخوان 
المسلمون يفتحون جبهات قتالية إلعالن إم��ارات اسالمية.. 
والحوثيون يرتبون أوراقهم من جديد إلعالن دولتهم في شمال 
الشمال، وكذلك الحراكيون يسعون للحصول على دعم لتحديد 
مصير مطلبهم وقبل كل هؤالء يقود المشترك فوضى مدمرة 
للتخلص من عدوه »النظام« ومنافسه الديمقراطي المؤتمر 

الشعبي العام.
أزمة الربيع العربي جاءت متوافقة مع المخطط الذي كان ينوي 
المشترك تنفيذه، فما حدث في جامع دار الرئاسة  من عمل ارهابي 
استهدف فخامة األخ الرئيس وكبار رجاالت الدولة كان ضمن 
المخطط قبل االزمة بتأكيد رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر 
الذي أشار الى أن الجريمة لم تهدف الى اسقاط النظام بسرعة 
وإنما بقصد ضرب الوطن بأكمله وإدخاله في حالة من الفوضى 
لتحقيق أهدافهم في ظل االنفالت الذي سيعقب الجريمة.. وما لم 
يكن في حسبان المشترك ومن شاركهم في الجريمة أن عناية اهلل 
قد تحول دون تحقيق مآربهم وهو ما حصل فانكشف أمرهم وعرف 

الشعب حجم المؤامرة على أمنه واستقراره ووحدته.
وبالطبع هذه الجريمة خدمت المؤتمر الشعبي العام وجعلت 
الكثير من أبناء الشعب يلتفون حوله لحسم خيار األمن واالستقرار 

والوحدة واسقاط المشروع االنقالبي.
وأس��وأ ما نشهده في هذه األزم��ة ليس انعدام الثقة بين 
المؤتمر والمشترك فقط وإنما العقاب الجماعي الذي يمارس 
بحق المواطنين من قبل احزاب المشترك كنوع من الضغوط 
بغية استفزازهم و تركيعهم ليصبوا جامَّ غضبهم على النظام 
وهذه مشكلة حقيقية دائمًا ما تقع فيها تلك االحزاب في مثل 

هذه الظروف.
وللخروج من هذه األزمة يجب أال يكون المؤتمر الشعبي العام 
أكثر تشددًا وال يكون المشترك أشد عنفًا.. فاليمن خسر الكثير 

جراء هذه المواقف التي قد تقوده الى االنهيار.
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اليمن ولن ينال منها أحد مهما كان.

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية


