
> في البداية أؤكد أنني 
الوفاق  لست ضد حكومة 
الوطني التي يرأسها األستاذ 
وال��س��ي��اس��ي ال��م��خ��ض��رم 
محمد سالم باسندوة.. رغم أنها 
لم تأتِ عبر الشرعية الدستورية 
»االنتخابات« يقول الشعب رأيه 
بكل حرية وديمقراطية وشفافية، 
ويعرف الجميع كيف جاءت الحكومة 
التي أقسمت اليمين في العاشر من 
ديسمبر العام المنصرم، كما يعرف 
الجميع أننا في المؤتمر الشعبي 
العام مشاركون في هذه الحكومة 
بالتساوي مع أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم.. ولكننا كمواطنين من 
حقنا أن نتساءل: ماذا تغير في حياتنا 
المعيشية والخدمية وف��وق ذلك 
الوضع األمني الذي مازال مرتبكًا 
بل يزداد كل يوم ارتباكًا في الكثير 

من المدن والطرقات.
أعرف أن الوضع الذي تسلمت فيه 
حكومة باسندوة السلطة التنفيذية 
جد خطير خاصة وأن البالد عاشت 
قرابة العام في أزمة سياسية بدأت 
مفتعلة من قبل أح��زاب المشترك 
ال��ت��ي وب��دع��م ومخطط خارجي 
تصاعدت الى حد ك��ادت أن تأكل 
األخضر واليابس لوال حكمة وصبر 

قيادة المؤتمر الشعبي العام ورئيسه 
فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل 
صالح ال��ذي ف��وت الفرصة على 
المشترك لجر الوطن الى الهاوية 
وقبل بتسليم السلطة عبر مبادرة 
قدمها األشقاء في مجلس التعاون 
ية  تنفيذ لية  بآ فقة  مر لخليجي  ا
مزمنة التي عند البدء في تنفيذها 
انكشف الوجه الحقيقي للمشترك 
وشركائه وزي��ف ادعاءاتهم خالل 
شهور األزمة وما قبلها.. أقول إننا 
ندرك حجم وصعوبة الملفات التي 
في طاولة حكومة باسندوة.. ولكنا 
كمواطنين ال يهمنا حجم وصعوبات 
هذه الملفات التي واجهتها حكومة 
المؤتمر السابقة برئاسة الدكتور 
بتحد وعزيمة  علي محمد مجور 
يشهد لها المعارضون قبل الحاكم 

جنبت ال��ب��الد ال��م��زي��د من 
تفاقم حجم هذه الملفات خاصة فيما 
يتعلق بأوضاع المواطنين المعيشية 
والخدمية وكذلك األوضاع األمنية. 
يهمنا أن تنفذ حكومة باسندوة ما 
وعدت به في البرنامج العام الذي 
نالت به ثقة البرلمان في الثامن 
والعشرين من ديسمبر المنصرم.. 
لعام  ا لبرنامج  ا بعوا  تا لجميع  وا
وسمعوا وع��ود الحكومة وأبرزها 
تحسين مستوى معيشة المواطنين 
وهو أمر لم يحدث رغم مرور قرابة 
الشهرين فاألسعار في زي��ادة كل 
يوم مع انفالت أمني يقلق سكينة 
الناس.. ولعل ما تشهده محافظة 
عدن من اط��الق النيران من قبل 
ميليشيات أنشأتها أحزاب المشترك 
أثناء األزمة كما أن نهب المؤسسات 

من قبل هذه الميليشيات جعل مع 
تكرارها سكينة وحياة المواطنين 
ف��ي قلق إن ل��م نقل ف��ي خطر.. 
وتفاقمت أزم��ة تموينات البترول 
والديزل والغاز المنزلي ناهيك عن 
اغالق الطرق الرئيسية والخوف من 
التنقل بين المحافظات.. كل ذلك 
ويزيد ال نقوله ونكتبه ضد حكومة 
باسندوة بل هي حقائق على الواقع 
مما يجعلنا نتساءل: الى متى سيظل 
حالنا هكذا؟! متى سنرتاح وتعود 
حياتنا الى طبيعتها السابقة وننعم 
باألمن وتختفي المظاهر المسلحة 
من عواصم المحافظات متى سيتم 
سحب األسلحة من الشباب الذين 
غرر بهم وسلموا أنفسهم للشيطان 
ل��وط��ن خاصة  ا لتدمير منجزات 
التي تحققت خالل سنوات الوحدة 

المباركة؟!
إن على حكومة الوفاق ورئيسها 
االستاذ باسندوة أن تعيد جدولة 
أولوياتها وأن تكون الكهرباء والمياه 
وارتفاع اسعار المواد الغذائية وإيجاد 
األمن والسكينة وإخراس األصوات 
الداعية لالنفصال وتمزيق الوطن 
في مقدمة أولوياتها، مالم فكما 
يقول المثل: »كأنك يا بو زيد ما 

غزيت«..
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فيصل الصوفي

> ال ب���أس ف��ي األخ��ب��ار التي 
تسوقها لنا وزارة الداخلية إذا كان 
المراد إشهادنا أو من باب المعرفة 
بالشيء.. فمعرفة شيء خير من جهله.. 
فالن أطلق النار على بئرين نفطيين في 
شبوة.. أفراد من قبيلة فالن فجروا أنبوب 
نفط في مارب، وخارجون على القانون 
يعتدون على أب��راج الكهرباء في نهم.. 

عناصر من القاعدة تنسف أنبوب غاز..
ومثل هذه األخبار تأتينا من وزارات أخرى 
كالنفط والكهرباء اللتين تعيدان أسباب 
أزمة الوقود والكهرباء الى قطاع الطرق 

والمفجرين..
.. قد وصلنا »خطكم« وعرفنا  حسنًا
ما فيه.. وهذه األخبار تتواتر منذ سنة، 
ألن التخريب مستمر والمخربين طلقاء.. 
والحكومة مقيدة أو قصيرة اليد أو أنها 

هيابة عاجزة..
ما المطلوب منا نحن المواطنين الذين 
تخبرهم وزارة الداخلية ووزارات الحكومة 
االخرى بتلك االخبار.. إذا كانت المعرفة 
هي المقصودة فقد شبعنا معرفة.. هل 
تريد الحكومة إشهادنا؟ نحن نشهد على 
»البطالين«.. هل تشكو لنا من الجناة؟ 
فهذا ليس لها.. ألنها هي - وليس المواطن 
- بيدها أجهزة األمن والجيش.. وهي التي 
تصرف على المشائخ أكثر من صرفها 
للجيش والشعب.. الحكومة تقول دائمًا: 
ال أمن وال استقرار وال كهرباء وال غاز وال 
مكافحة إرهاب وجريمة.. وال.. وال.. وال.. 
إال بتعاون المواطنين.. ما هو التعاون 
المطلوب تحديدًا؟ هل نترك تدبير شؤون 
حياتنا ونشتغل نيابًة عن الحكومة؟ هل 
التعاون المطلوب هو اإلبالغ عن الجريمة 
تحصي  مة  لحكو ا بينما  ؟  مين لمجر ا و
بأسمائهم  لفاعلين  ا وتعرف  لجرائم  ا

وعناوينهم.!!
الحكومة يجب عليها أن تسبح بحمد اهلل 
حين تصبح وحين تمسي، ألن لديها شعبًا 
صابرًا ومتكفاًل بنفسه ال ينتظر منها سوى 
األمن، فما بالها تطلب منه »التعاون« من 

أجل قضية كلها من اختصاصها؟
قلنا في البداية إنه ال بأس أن تطلع 
يفعله  م��ا  على  لمواطنين  ا لحكومة  ا
المخربون والمجرمون مرة بعد مرة.. لكن 
االخبار المهمة هي التي تلي ذلك.. وتقول 
إن الداخلية أمسكت بالذي فجر وضبطت 
الذي نسف والذي قطع.. وإنها وضعت حدًا 
للمشكلة.. هذا ما يتوقعه المواطن بعد 

األخبار التي »تقرّح« المعدة.

وصل خطكم.. 
فماذا بعد؟

سيظل مرفوع 
الرأس وضاء الجبين

لسنا ضد الحكومة ولكن!!

 إقبال علي عبداهلل

> نصيحة أولى نوجهها 
الى القيادة في المؤتمر 
الشعبي العام وندعوها 
إل��ى أهمية ان تلزم فيها 
اعضاء اللجنة العامة بالنزول الى 
عموم محافظات الجمهورية للقاء 
مع قيادات رؤساء فروع المؤتمر 
واعضائهم م��ن أج��ل تحقيق 

الغايات التالية :
الجلوس على طاولة   : واًل  أ
اجتماعات يناقش فيها المؤتمر 
ال��خ��ط��وات ال���الزم���ة إلن��ج��اح 
االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وضرورة المشاركة الكاملة فيها 

ألعضاء المؤتمر.
ثانيًا : الجلوس على طاولة 
اجتماعات لمعرفة واقع فروع 
المؤتمر في مختلف المحافظات 
واحتياجات تلك الفروع والوقوف 
على موضوع عضوية المؤتمر 
واالنتساب إليها ألن المؤتمر 
اليزال حزبًا مشاركًا في السلطة 

للعامين القادمين.
ثالثًا : التخلص من المتململين 
والمتخاذلين وجماعة ازدواجية 
الوالء للتنظيم والعمل بدونهم 

م��ن  أول  ألن���ه���م 
سفينة  در  س���ي���غ���ا
المؤتمر عند ارتفاع 

أول موجة يصادفها.
رابعًا : إعادة النظر 
في الكادر المؤتمري 
ب��ص��ورة ع��ام��ة في 
لوظيفة  ا ئ��ل  م��س��ا
العامة وف��ي اللجنة 
الدائمة كإدارة.. الخ، 
وتوزيعهم بما يخدم 

المؤتمر.
نقول ذلك كله الن 

هناك حالة تململ في فروع 
ت  فظا محا م  بعمو تمر  لمؤ ا
الجمهورية جراء انقطاع نزول 
القيادات المؤتمرية من الصف 
األول ولقاءاتهم مع القواعد، 
وألن هناك من يعتقد خطًأ ان 
شراكة المؤتمر للمشترك في 
حكومة الوفاق الوطني تعني 
الشعبي  المؤتمر  نهاية حكم 
العام.. يضاف الى هذا ان لقاءات 
القيادة بالقواعد في هذا الوقت 
تعني فيما تعنيه تجدد الثقة 
وال���والء والتماسك ف��ي جسم 
المؤتمر وسوف تعزز من اللحمة 

بين  لتنظيمية  ا
االث��ن��ي��ن وإع���داد 
العدة الى اصطفاف 
وط��ن��ي مؤتمري 
يستعد قواًل وعماًل 
النتخابات برلمانية 
ق��ادم��ة ت��ح��ت أي 
ظرف من الظروف.

وال����خ����الص����ة 
كانت هذه وأردن��ا 
ة  د لقيا يمها  تقد
المؤتمر وال��ق��رار 
لهم.. أما نحن فقد 
بلَّغنا، ونتمنى أن يتعلم المؤتمر 

أن يكون مستمعًا جيدًا اليوم.
النصيحة الثانية : الخائن يخون
 ، ية تمر مؤ بية  حز ت  عا جما
اشتراكية، مستقلة، اآلن تمارس 
م��ن��ذ ف��ت��رة س��ي��اس��ة التملس 
ب��اإلص��الح وم��ح��اول��ة التقرب 
منه على اساس ان ينالوا منه 
مايمكن حتى أن يقربهم من 
السلطة ويكسبوا شهرة التسلط 
والحقيقة ان االص��الح كحزب 
وجماعة اليأمن إال الوالء، ويقول 
في قرارة نفسه إن مَنْ يخون 

مرة يمكن ان يخون ألف مرة، 
لذا فإن االصالح سوف يستخدم 
الخارجين من هنا ومن هناك 
وسيجعلهم يشتمون احزابهم 
اغ��الق  السابقة على طريقة 
أبواب العودة في وجوههم ثم 
يتخلص منهم ويرميهم على 
ق��ارع��ة ال��ط��ري��ق.. لهذا فإننا 
ننصح كل الباحثين عن دور في 
حكومة الوفاق الوطني الحالية 
بأن يحترموا أنفسهم ويصونوا 
كرامتهم فاإلصالح اليغفر وال 
يأمن من خان صاحبه.. وربما هي 
مناسبة لتأكد االحزاب من قيمتها 
الحقيقية والتي تأتي من قيمة 
اعضائها وثبات مواقفهم، وأول 
تلك االح��زاب المؤتمر الشعبي 
العام الذي يجب ان يعيش مرحلة 
الوالء الحقيقي الواجب تفديمه 
من اعضائه وقيادته على قدم 
المساواة الن الذين خانوا المؤتمر 
لن يجدوا ألنفسهم مكانًا في 
االصالح او غيره، ألن الذي خان 

مرة يمكن ان يخون كل مرة.

للتأمل :
أنا متقاعد يعني أنا حر نفسي

 كعادته التجمع اليمني لإلصالح ما إن 
تلوح له الفرصة لالنقضاض على كل 
القيم واالتفاقات واالصطياد في الماء 
العكر لن يتوانى أو يتراجع عن ذلك 
ولو على حساب المبادئ واألخالقيات 
الفتقاره إليها وفاقد الشيء ال يعطيه.. إذ لم 
يصدق طالبان اإلصالح أن الشعب اليمني يمر 
بأزمة كان هو ومعه شركاؤه أبطالها بعد أن 
توهمت مرجعياته أنهم بتلك الغوغاء والزوبعات 
التي قاموا ويقومون بها قد تمكنوا من زعزعة 
ثقة القاعدة العريضة التي يرتكز عليها المؤتمر 
الشعبي العام بقياديهم وسياسيهم ومفكريهم، 
حتى تهافتوا مهرولين بخطوة هي اشبه بحاطب 
ليل أو من يصطاد في الماء العكر، حيث أوحى 
شياطين اإلصالح إلى بعضهم البعض زخرف 
القول غرورا، وذلك بنشر عناصره في األحياء 

والحارات والمساجد حاملين استمارات االنتساب 
القول محاولة  التصوير ملحنين  وكاميرات 
الستمالة الناس بزخرف القول وبالغ الدعوة 
النرجسية وبناء عروش الوهم لتأطيرهم في 
الحزب دون أن يعلموا صراحة أن الشعب قد 
خبرهم وأدرك ما يرمون الوصول إليه، ومن تلك 
األفعال التي يقوم بها طالبان االصالح بمحاوالته 
الجاهدة الستغالل الوضع الراهن الذي تمر به 
البالد لغرض توسيع قاعدته على أمل أنهم بذلك 
سيحققون مكسبًا سياسيًا عجزوا عن تحقيقه 
على مدار السنوات الماضية بعد أن اثبتت لهم 
االنتخابات الرئاسية الماضية التي اعدوا لها ما 
استطاعوا من قوة وألقوا فيها بحبالهم وعصيهم 
فانسحرت أعينهم وخيل لهم انهم قادرون على 
مناطحة شموخ المؤتمر الشعبي فألقوا بكل 
ثقلهم وشركائهم لتأتي نتائج االنتخابات تبدد 
أوهامهم وتثبت لهم وللعالم أن هؤالء الرهط 
ليسوا إاّل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وانهم 
اليمثلون سوى صفر على الشمال أمام القاعدة 

الواسعة التي يمتلكها المؤتمر الشعبي العام 
والممتدةعلى كل بقاع المعمورة.. يظنون وهم 
واهمون انهم بما يقومون به اليوم من أعمال 
تحت جنح الليل كالخفافيش قادرون على توسيع 
قاعدتهم الهزيلة خصوصًا أنهم يدركون أن 
شركاءهم في أحزاب اللقاء المشترك بدأت تنفض 
من حولهم وتبدي امتعاضها وتبرمها وقلقها وهي 
ترى أن طالبان اإلصالح بدأ عمليًا في اإلفصاح 
عن مكنونه ومخططاته التي تكشف بجالء أن 
استمرارهم في المشترك فيما مضى ليس إاّل 
لتشكيل رقم فقط وهو اإلصالح اليوم بما يقوم 
به من تأطير واستقطاب ماهو إاّل استعداد لمأل 
الفراغ الذي سيخلفه تمرده عن تلك األحزاب 
ولسان حال بقية أحزاب اللقاء المشترك كاألطرش 
في الزفة بينما حمران العيون يعدون العدة لما 
سيأتي إاّل أنني هنا أؤكد أن اإلصالح مهما تفنن 
أو ابتكر من أساليب الدجل والمكر والخديعة لن 
يتردد عن استخدام الخطاب الديني مسخرين كل 
الطاقات والقدرات أو استغالل النفوذ.. فهيهات 

هيهات أن يصلوا إلى مبتغاهم ألن قاعدة المؤتمر 
الشعبي العام أكبر من أن تكتسحها فقاقيع لما 
تمثله من رقم هو األعلى في تاريخ التضحيات 
السياسية، لِمَ ال وهو الذي شهد االنفتاح وانبثق 
من بين صفوف الشعب واستوعب كل القوى من 
خالل لجنة الحوار الوطني إبان الثمانينيات من 
القرن الماضي، إذ اثبت المؤتمر للعالم خالل 
السنوات الماضية أنه ق��ادرًا على تجاوز كل 
األزمات وكان األجدر بقيادة البالد والسير بها إلى 
بر األمان ولن تهتز ثقة قواعد المؤتمر وكوادره 
ومحبيه ومناصريه وقيادته السياسية ناهيك 
عن أن ينتموا إلى اإلصالح اآلن لسان حال قيادة 

الحزبين قول الشاعر:
تساوي بين طلحة وابن صادي

معاذ اهلل من هذا التساوي
فطلحة مشرق الطلعات بدرًا 

وذاك الجرد في الحانات عادي

همسة الختام:
إلى وزير الداخلية:

ثالثة وثالثون عامًا من حكم المؤتمر وتولت 
قيادة الشعب حكومات متعاقبة وم��رت البالد 
بالعديد من األزمات االقتصادية بفعل الصراعات 
السياسية، إاّل أننا ولألمانة وخالل هذه المرحلة لم 
نسمع ولم نلحظ حالة االنفالت األمني التي نعيشها 
اليوم والتي وصلت حد سرقة عدادات المياه إاّل في 
ظل هذه الحكومة وال ندري هل هذه الجريمة من 
منجزات حكومة الوفاق أم أنها تعكس الصورة 
الدقيقة النفالت أمني غير مسبوق وترجمة واقعية 
لعجز حكومة الوفاق عن تنفيذ برنامجها الذي نالت 
بموجبه الثقة السيما وأن البرنامج قد التزم لنواب 
الشعب بتقديم تقرير عن الحالة األمنية خالل 
اسبوعين وهو األمر الذي لم يتم حتى اآلن.. فإذا 
تكرم الوزير بتقديم ما التزم به فأرجو أن اليخلو 
من عداد الماء الخاص بي والذي سُرق نهارًا جهارًا 

وتركني وأسرتي نموت عطشًا.

اإلصــالح صفــر أمام شـعبية المؤتمـــر

االســـتحقاق الدســــتوري

 دأب نفر من الكتبة والمتصيحفين 
الجدد على اإلساءة لفخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
لعام،  ا الشعبي  مؤتمرنا  رئيس 
في محاولة بائسة وتعيسة للحط من قدره 
ومكانته في قلوب أبناء الشعب اليمني 
اإلقليمي  المجتمع  وف��ي عيون  قاطبة، 
والعربي والدولي، وتماهوا في ذلك عقب 
مغادرة فخامته صنعاء الستكمال عالجه 
في مشفى خاص بمعالجة الحروق بالواليات 
المتحدة األمريكية األسبوع الماضي.. ولكن 
هيهات أن تنال بعوضة من نخلة سامقة مثل 
األخ الرئيس - حفظه اهلل-وفي دأبهم األحمق 
هذا استنفد السفهاء كل ما في قاموس 
الشتائم واالنحطاط من مفردات وعبارات 
منحدرة يشمئز منها القارئ مثلما يرثى 
ألصحاب الصحف والمواقع الذين ينشرون 
هذا الغسيل القذر لمحسوبين دخالء على 
الصحافة وأخالقيات المهنة وشرف الكلمة 
النبيلة، ال أسميهم هنا ترفعًا واعتزازًا بقلمي 
الذي أشعر به يضطرب في غمده كلما طالعت 
عيناي هراء هؤالء السفهاء لكي أمتشقه ردا 
على غواة هذه الشتائم ومستمرئي تلك 
اإلساءات الذين ال أعتقد أنهم بكامل قواهم 
العقلية أو خلو دواخلهم من االضطرابات 
النفسية وقتما تسطر أقالمهم المعوجة 
هذا الهجاء وذل��ك القذف اللذين سرعان 
ما يرتدان على أصحابها، لكون فخامته- 
بمآثره ومواقفه الوطنية ومنجزاته الوحدوية 
وحكمته وحنكته القيادية- صخرة ترتد عنها 
سهام “ األفيشين”، وألن كل واحد من هؤالء 
الكتبة شبيه بالوعل األعرج الذي قال عنه 

الشاعر األعشى:
كناطح صخرة يومًا ليوهنها

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
إننا نذّكر ه��ؤالء التعساء الحمقى بأن 
فخامته غادر صنعاء مرفوع الرأس بشهادة 
الوطن والمجتمع الدولي ووسائل اإلعالم 
العربية والدولية وأبرزها صحيفة “ وول 
ستريت ج��ور ن���ال”  المعروفة وق��ن��اة ال� 
“سي. إن. إن” المشهورة، وباعتراف اإلدارة 
األمريكية المضيفة له، على لسان متحدثها 
الرسمي ال��ذي ق��ال بالحرف ال��واح��د: “إن 
الرئيس علي عبداهلل صالح ال يزال الرئيس 
الشرعي لليمن، وأنه بإمكانه العودة إلى 

اليمن وقتما شاء”, 
أنني أنصح هؤالء الموتورين الحمقى بأن 
يكرسوا أقالمهم لمجابهة المأزق الخطير 
ال��ذي تعيشه اليمن والمصير المجهول 
الذي ينتظر الشعب اليمني جراء االنفالت 
األم��ن��ي، وتعنت عصابات أوالد األحمر 
وانفتاح شهيتها على النهب والسلب وتخريب 
مؤسسات الدولة، وتصاعد نفوذ “القاعدة” 
و”الحوثيين” وتحديات “الحراك الجنوبي”، و 
“هوشلية”مشائخ القبائل المتنفذة من تقطع 
وتفجير ألنابيب النفط وغيرها، مذّكرهم 
إن هذا التصعيد لهكذا مأزق خطير ما هو 
إال بداية الصعود نحو الهاوية، ولما يكتمل 
بعد أسبوع واحد من مغادرة األخ الرئيس 
لليمن، وأن يحللوا أسباب ودوافع هذا المأزق 
ومكونات ذلك المصير المجهول، ليتوصلوا 
إلى حقيقة موضوعية وإن كانت مريرة وغير 
مستساغة بالنسبة لهم نتيجة إدمانهم ثقافة 
الكراهية والحماس األعمى ضد األخ الرئيس، 
ومفاد هذه الحقيقة أن األخ الرئيس والمؤتمر 
الشعبي العام هما صمام أمان لهذا الوطن 
الذي كانت تتربص به الثعابين على مدار 
ثالثة عقود، وها هي تنفلت من جحورها 
مستغلة غيابه عن الوطن.. وأن وراء األكمة 

ما وراءها. قال الشاعر:
وما خُرقُ السفيه وإن تعدى

بأبلغ فيك من حقد الحليـم
متى أحرجتَ ذا كرٍم تخطى

إليك بمثل أفعـال اللئيـــم
) البحتري(

ali.s15@hotmail.com

محمد علي سعد

خالد عبداهلل الصوفي

> إن الحرص الذي أظهره اليمنيون 
األحرار على حماية الشرعية الدستورية 
وال��ت��ع��ددي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ج��رب��ة 
الديمقراطية جعل العالم ي��درك أن 
اليمنيين صناع حضارة وبناة أمجاد ال تطالها أيادي 
الغدر والخراب، وال يمكن أن يفت في عضدهم 
ظنون الدهر ومؤامرات الحاقدين على يمن االيمان 
والحكمة، ألن فيهم الوفاء والنخوة والعزة والكرامة 

التي تدفعهم الى ذرا المجد واأللق االنساني.
إننا اليوم أمام استحقاق دستوري بالغ األهمية 
وعظيم المعاني والدالالت التي ناضل من أجلها 
شرفاء الوطن وحكماؤها، وصبروا وصابروا من 
أجل يمن آمن ومستقر وموحد وضحوا بالغالي 
والنفيس في سبيل ذل��ك، وكانت لهم وقفة 
تاريخية في وجه دعاة الردة والتخلف التي حاولت 
أن تعيد عجلة التاريخ الى الوراء من أجل العودة 
ال��ى عهود االستعباد واالذالل والقهر والفقر 

والجهل والمرض واغتصاب اإلرادة الكلية 
وسلب الحرية التي انتزعها واستعادها 
اليمنيون في 26سبتمبر و14اكتوبر 
عامي 62 و1963م، ورغم ذلك النصر 
العظيم ال��ذي حققته الثورة اليمنية 
الخالدة سبتمبر واكتوبر اال أن اليمن مر 
بالعديد من المؤامرات التي حاولت سلب 

حريته واغتصاب إرادته.
إننا اليوم أم��ام استحقاق دستوري 
يمثل اإلرادة الكلية ألبناء الشعب الذين 
ناضلوا من أجل الحفاظ علىه والوصول 
اليه بالطرق السلمية، اليوم الشعب الحر 
أمام هذا االستحقاق الدستوري االنساني 

وهو االنتخابات الرئاسية المبكرة، التي تعبر عن 
الصورة المشرقة ألبناء اليمن الذين رفضوا 
االنقالب على الشرعية الدستورية وآمنوا بالتداول 

السلمي للسلطة.

إن ق��واع��د وأن��ص��ار المؤتمر 
الشعبي العام والتحالف الوطني 
الديمقراطي وكل القوى الوطنية 
ول  لتدا با آمنت  لتي  ا لخيرة  ا
السلمي للسلطة أمام االستحقاق 
الدستوري الذي ناضلوا من أجله 
ومن أجل الحفاظ على التجربة 
الديمقراطية وامتالك الشعب 
للسلطة كونه مصدرها، ومادام 
الجميع أم��ام ه��ذا االستحقاق 
الدستوري ال��ذي يمثل اإلرادة 
الكلية للشعب فإن الواجب على 
الجميع االنطالق نحو المشاركة 
الفاعلة والتفاعل الوطني الذي 
يحقق نجاح االنتخابات الرئاسية ويعطي صورة 
حضارية ودينية وانسانية مشرفة تجعل من 
اليمن وأهلها النموذج الحضاري واالنساني الذي 

يحتذى به في منطقة الجحيم العربي الذي صنعه 
الحاقدون على األمتين العربية واالسالمية 
الطامعون في بسط نفوذهم على مقدرات األمة 
وهو العمل الوطني والديني واالنساني الذي 

يرسخ الوفاء للقيم والمبادئ.
إن المشاركة الفاعلة في االنتخابات الرئاسية 
باتت اليوم فرض عين على كل المكلفين الذين 
بلغوا السن القانونية، ألن المشاركة في هذا الفعل 
الوطني هو الدليل القاطع الذي يجعل من اليمن 
بلد الحكمة وااليمان وبلد الحضارة االنسانية وبلد 
التسامح والتصالح والتفاؤل الذي ينشده الجميع، 
ولذلك أدعو كافة االحزاب والتنظيمات السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين الى 
االسهام الفاعل والمشرف في إنجاح االستحقاق 
االنتخابي لرئاسة الجمهورية وأريد أن يكون هذا 
الشرف لليمنيين كافة في الداخل والخارج- بإذن 

اهلل.

د. علي مطهر العثربي


