
> المؤتمر الشعبي 
ه  ؤ حلف��ا و م  لع��ا ا
وجماهي��ره الغفي��رة 
في الس��احة الوطنية 
عازم��ون عل��ى المض��ي قدمًا 
وبهم��ة وطني��ة عل��ى العم��ل 
والنضال م��ن أج��ل االنتخابات 
الرئاسية المبكرة في 21فبراير 
الج��اري ول��م ول��ن تن��ال م��ن 
عزيمتهم المش��اكل والصعاب 
التي يلوح به��ا بعض الجماعات 
واالفراد، ونحن على يقين ثابت 
اليتزع��زع م��ن ان االنتخاب��ات 
الرئاس��ية المبكرة سوف تكلل 
بالنج��اح.. ويومه��ا س��يعض 
المراهنون على افشالها اصابع 

الندم.
فها هو المؤتمر الشعبي العام 
ق��د اس��تنفر قواع��ده وقياداته 
وعقد الخميس الماضي اجتماعًا 
للجنة العام��ة واالمان��ة العامة 

برئاس��ة الدكت��ور عبدالكري��م 
االرياني النائ��ب الثاني لرئيس 
المؤتم��ر، وهذا االس��بوع تعقد 
اللجنة الدائمة الرئيسة اجتماعها 
االستثنائي، وقبل ذلك انطلقت 
الحمل��ة االعالمي��ة للمرش��ح 

التوافقي ف��ي امان��ة العاصمة 
بحض��ور الدكت��ور عبدالكريم 
االريان��ي وحش��د جماهي��ري 
غفي��ر والقط��ار يمض��ي بنجاح 
وستبدأ المحافظات هي االخرى 
انشطتها االنتخابية ومهرجاناتها 
المش��هود لها بالنجاح، ونطلب 
من جمي��ع الش��باب والجماعات 
واالف��راد واالعض��اء واالنص��ار 
والشرفاء كافة في عموم الوطن 
العمل على تهيئة اجواء مالئمة 
إلج��راء االنتخاب��ات الرئاس��ية 
لمرشح التوافق الوطني المشير 
عبدرب��ه منص��ور ه��ادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب االول 
لرئيس المؤتم��ر االمين العام.. 
ان االنتخابات الرئاسية القادمة 
هي بمثابة جس��ر العبور اآلمن 
في مس��يرة االنتقال الس��لمي 
للسلطة ومباشرة مهام التحول 
والتغيي��ر المتوخاة ف��ي البالد.. 

والحقيق��ة ان ه��ذه االنتخابات 
محط��ة مهم��ة وتاريخي��ة في 
مس��يرة التح��والت الوطني��ة، 
والبل��دان الش��قيقة والصديقة 
تنظر الى اليم��ن بعين التقدير 
واالحت��رام وترج��و له��ا اكتمال 
النج��اح والظف��ر بالنص��ر الذي 
هيأ له فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح حفظه اهلل ورعاه.

ش��خصيًا التجد عن��دي مقدار 
ذرة م��ن الش��ك ب��أن اليمنيين 
سيثبتون للعالم مرة اخرى حقًا 
انه��م أه��ل االيم��ان والحكمة 
ولن يتنازع��وا وهم على عتبات 
الف��وز والنجاح المؤك��د للخروج 
م��ن أت��ون االزم��ة السياس��ية 
التي سنتجاوزها بحكمة وصبر 
ومرونة في التعام��ل العقالني 
مهما تطاول االقزام والمرجفون 

في االرض.

>من المفيد ذكره او االفصاح 
عنه دون مجاملة او حتى خوف 
ان االزمة السياسية وتداعياتها 
الخطيرة والتي عاشتها بالدنا 
-وأوك���د انها م��ازال��ت ماثلة في 
المشهد العام رغم كل الجهود والتضحيات 
والتنازالت التي قدمها المؤتمر الشعبي 
العام وقيادته بزعامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية لحلحلة هذه االزمة 
المفتعلة من قبل بعض قيادات احزاب اللقاء 
المشترك والمليشيات المسلحة التابعة لهذه 
االحزاب- اقول ان هذه االزمة كشفت وأبرزت 
الكثير من الحقائق التي كانت لالسف متخفية 
عن عيون وسمع المواطنين، وجاءت األزمة 
وتصاعدت تداعياتها لتكشف المستور في 
تبدل بعض المرجفين المتلونة جلودهم 
مثلما تفعل الثعابين كل ع��ام.. وهو أمر 
وان كان كما قلنا متخفيًا عن المواطنين إال 
ان المتتبع ألحاديث وكلمات فخامة رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
القائد علي عبداهلل صالح خالل شهور األزمة 
سيجد انها كشفت هؤالء الذين يلبسون جلود 
الثعابين والذين سرعان مابدلوا جلودهم 
وانقلبوا ضد النظام بعد ان كانوا جزءًا منه 

»سبحان اهلل مغير األحوال«.
واعتقد اليوم ان��ه الحاجة لنا للحديث 
عن ه��ؤالء الذين بدلوا جلودهم بعد ان 

انكشفوا امام المواطنين وان كان الكثير من 
المواطنين صدموا بهؤالء خاصة ممن كانوا 
قبل األزم��ة وحتى في بدايتها في مقدمة 
الصفوف ممن يمتدحون المؤتمر الشعبي 
العام وقيادته وفي المقدمة رئيسه صانع 
اليمن الحديث فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح.. وفجأة وجدهم يتصدرون قوائم 
من يشنون حمالتهم العدائية ضد المؤتمر 
الشعبي وفخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 
ويزعمون بما أملي عليهم من الخارج وفق 
اجندة مدفوعة األجر ان أزمة اليمن السياسية 
واالقتصادية سببها فخامة الرئيس وقيادة 

المؤتمر الشعبي العام.. هكذا في 
يوم وليلة تحولوا الى دعاة السقاط النظام 
الذي وصفوه بانه نظام »حكم العائلة«.. 
هؤالء وان كان اليوم اليهمنا امرهم النهم 
باتوا مكشوفين لالعداء قبل االصدقاء، 
تناسوا تجاهلهم بتاريخ وتضحيات فخامة 
الرئيس القائد علي عبداهلل صالح ومسيرة 
قيادته الحكيمة للوطن على م��دار ثالثة 
عقود وما تحقق خاللها من انجازات يكفي ان 
الكثير والكثير منها مرسوم على وجوه كل 
المواطنين في عموم الوطن ولعل االنجاز 
التاريخي في اعادة وحدة الوطن في الثاني 

1990م خير دليل  والعشرين من مايو 
على عظمة وحكمة وحنكة هذا القائد الذي 
جاء بما اليصنعه االوائل.. نعم نقول جهل 
هؤالء المتلونون، بالقائد والحزب الذي اختاره 
غالبية ابناء الشعب عبر صناديق االقتراع 
وليس باالنقالبات.. انه المؤتمر الشعبي 
العام.. هذا الجهل المعيب جعلهم وكذا 
اوهامهم من الخارج واعداء الداخل يظنون 
أن االزمة في اليمن هي امتداد لما حدث في 
تونس ومصر وليبيا سوف تسقط النظام وزد 
على ذلك توهموا بأن االزمة ستفرز باعادة 
الوطن الى التشطير البغيض لذلك يتحركون 
في هذا االتجاه ويزرعون الفتن في العديد 
من المحافظات الجنوبية.. غير ان جهلهم 
وكما قلنا انساهم حقائق التاريخ، واالزمة 
سوف تنجلي وتنقشع السحابة السوداء من 
سماء الوطن ألن الذي يقوده قائد استطاع 
ان يواجه اصعب مما نحن عليه اليوم منذ 
ان تولى القيادة بإجماع شعبي قبل نحو 
ثالثة عقود.. فهاهي االزم��ة رغ��م وجود 
بعض تداعياتها بفعل ما تقوم به بعض 
قيادات المشترك وفي مقدمتهم قيادات 
حزب االصالح المتشدد ومليشياته المسلحة 

»االخوان المسلمين«..
المهم وبالمفيد نقول ان من بدلوا جلودهم 
اثناء االزمة سيبدلونها في المرحلة القادمة.. 

النهم يلبسون جلود الثعابين..
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فيصل الصوفي

> هل االختالف في الرأي والمواقف 
السياسية بين الصحفيين والُكتّاب 
م��دع��اة لرفع األدب ع��ن الخطاب 
المتبادل، والتخلي عن تقاليد المهنة 

التي تقول إن الزمالة يجب احترامها..
صحفيون يتبالطون على صفحات الصحف 
وعلى الهواء مباشرة وعلى االنترنت وعلى 
البيانات، ويبلطونها بكلمات مثل »بلطجي« 
وبالطجة وأحذية بقصد وصف زمالء لهم في 

المهنة وبقصد اإليذاء واإلهانة.
ب��داًل م��ن ال��ق��ول: كتب ال��زم��ي��ل.. فعل 
الزميل.. ننصح الزمالء.. نختلف مع الزميل.. 
قام عدد من الزمالء.. وال أتجنى إذا قلت إن 
الزمالء الصحفيين المنتمين لحزب اإلصالح 
والمحسوبين عليه هم أول من نقل تلك 
األوصاف إلى ميدان الصحافة واعتمدوها 
وروجوا لها وأمعنوا في استخدامها وانتقلت 
هذه العدوى إلى نقابة الصحفيين التي نقرأ 
في بياناتها وتصريحات بعض قياداتها كلمة 
»بالطجة« كلما تملكهم الغضب.. ودائمًا 
عندما يتعلق األمر بصحفيين وكتاب ينتمون 
للمؤتمر الشعبي العام أو محسوبين عليه.. 
وبلغ بهم العداء لهؤالء اقحامهم في قضايا 
ال عالقة لهم بها.. كما هو حال القائمين 
على صحافة اإلصالح الذين كرروا مرة بعد 
مرة الربط بين ماحدث في صحيفة »الثورة« 
وبين الصحفيين في صحيفة »الميثاق«، 
وزعموا أن الذين يصدرون صحيفة »الثورة« 
)تم جلبهم من صحيفة الميثاق(، ولو كان 
األمر صحيحًا لكان شرفًا للزمالء في هذه 
الصحيفة.. لكن األمر ليس كذلك مطلقًا، وما 
شائعات الزمالء اإلصالحيين سوى تعبير عن 
نزعة عدائية تجاه زمالء لهم ال مبرر لها، غير 

الكراهية المجانية.
وعلى أية حال، هذه اللوثة المهنية تريك 
مدى قابلية بعض الزمالء الستلهام أسوأ ما 
قدر السياسيون على انتاجه في ظل األزمة، 

وأوسخ وساخات »الطباخين«.
ولما أق��ول إن الصحفيين والكتاب في 
المعارضة، وخاصة اإلصالحيين، هم من 
يستخدم هذه اللغة ويهتك ستار الزمالة 
ال��ذي يجب أن يسدل على جميع زمالء 
المهنة على ال��دوام، فذلك ال يعني أنهم 
الوحيدون في هذا المضمار.. فقد جلبوا 
إلى المضمار متسابقين، ولكنهم أقلية.. 
ومن هؤالء المتسابقين القليلين من ينتمي 
للمؤتمر ومن يعارض المؤتمر ومحايد وحتى 
علماني.. الزميل نبيل الصوفي علق على 
نثرة من نثرات الماوري الكثيرة.. فرد على 
الزميل نبيل بسالح »األحذية«.. هل هذه 
لغة تحتملها مهنة الزمالة، وتحسب ضمن 

أدب االختالف؟
خالصته.. أتمنى على الزمالء والُكتاب 
شطب مفردات »بلطجي وبلطجية وبلطجة« 
من قاموسهم.. هذه تعبيرات مهينة اليجوز 
أن تقال في أي »هين« فكيف نجوزها بحق 

زمالء..

زمالء.. يا نقابة 
ويا أصحابنا

مطبات في طريق 
21 فبرايـر

جلود الثعابين!!

 إقبال علي عبداهلل

> إن المشاركة السياسية تعني مشاركة الناس في 
صنع الحياة وتحديد معالم المستقبل، ونظرًا لزيادة 
أعداد الناس والكثافة السكانية للبشر الراغبين في 
المشاركة السياسية كان البد من ايجاد آلية مناسبة 
تضمن مشاركة الكل في صنع الحياة السياسية 
وبشكل مباشر، ولذلك ف��إن تجارب الحياة عبر 
العصور المختلفة علمت اإلنسان اآلليات المناسبة 
الظهار مشاركته واخراجها إلى حيز الوجود واعتمد 
الفكر السياسي المعاصر االنتخابات كوسيلة وحيدة 
للوصول إلى السلطة أمام الراغبين في ممارسة 

السياسة..
إن االنتخابات وسيلة الشعب كله في امتالك السلطة 
ووسيلته لتفويض من يمارس السلطة، ولذلك فإن 
االنتخابات العامة تمثل الديمقراطية المباشرة التي 
يمارس المواطن من خاللها حقه في اختيار من يقود 
المستقبل ويحقق أمل الناخب ويعزز الوحدة الوطنية 
ويرسخ سيادة الدستور ويفرض هيبة الدولة، ويعمل 
على بناء اليمن الحديث، ألن ممارسة السلطة بشكل 
مباشر يصعب على كل الناس فعله، ولذلك كان البد 
من أن يشارك الشعب في تحديد معالم المستقبل 
بشكل مباشر عن طريق االستفتاء على الدستور الذي 
يمثل اإلرادة الكلية الذي اتفق الناس من خالله على 
القواعد والضوابط التي تحكم العالقة بين الحاكم 
والمحكوم، وألن الحاكم مقيد بنصوص الدستور 
وال يستطيع تجاوزها فإنه إلى جانب ذلك اليمكن 
أن يكون حاكمًا مالم يأت عبر اإلرادة الكلية للشعب 
من خالل االنتخابات العامة، وهنا تظهر المعاني 
والدالالت لمبدأ امتالك الشعب للسلطة، حيث تبدو 

مظاهر امتالك الشعب للسلطة من خالل 
طرق ثالث هي: االستفتاء على الدستور 
الذي يضم القواعد الكلية التي تعبر عن 
اإلرادة الجماعية للشعب واالنتخابات العامة 
سواًء أكانت الرئاسية أو النيابية أو المحلية، 
ويأتي بعد ذلك كله الرقابة الشعبية على 
أداء المؤسسات المنتخبة ورقابة السلطة 
لسلطة  ا على  لمنتخبة  ا يعية  لتشر ا
التنفيذية، ألن كل سلطات الدولة تصبح 
تحت رقابة الشعب التي يمارسها بشكل 
مباشر من خالل حقه في سحب الثقة أو 
بشكل غير مباشر من خالل ممثليه في 
السلطة التنفيذية الذين فوضهم الشعب 
حق سحب الثقة من السلطة التنفيذية في 

حالة عدم التزامها بالقواعد الدستورية.
إن حماية حق الشعب في امتالك السلطة وبمراحل 
عدة ناضل شعبنا اليمني من أجله نضااًل مريرًا حتى 
تمكن من تثبيت هذا الحق األصيل، ولعل األزمة 
السياسية التي أراد مفتعلوها اسقاط حق الشعب 
في امتالك السلطة كانت العالمة الفارقة في 
تاريخ الحياة السياسية إضافة صفحة جديدة في 
الفكر السياسي المعاصر، وكان شرف إضافة هذه 
الصفحة الجديدة للذين ناضلوا من أجل الوصول إلى 
االنتخابات ومنع وسيلة االنقالب واصروا على حماية 
الشرعية الدستورية والتحمت اإلرادة الكلية للشعب 

من أجل حماية هذا الحق األصيل.
وهنا ينبغي على كل قوى الخير والسالم التي 

تؤمن بالديمقراطية وال��ت��داول 
عف  تضا ن  أ للسلطة  لسلمي  ا
ال��ج��ه��ود م��ن أج��ل حشد الهيئة 
الناخبة إلى مراكز االقتراع في يوم 
21 فبراير الجاري من أجل ترسيخ 
مبدأ امتالك الشعب للسلطة عبر 
صناديق االقتراع واالدالء بأصوات 
الناخبين لمرشح التوافق الوطني 
المشير عبدربه منصور هادي ألن 
هذا الفعل الوطني الموحد سيكون 
الفارقة بين م��ن يؤمن  العالمة 
بالديمقراطية والتداول السلمي ومن 
يسعى السقاط حق الشعب امتالك 
السلطة، بين من يعشق الحرية ومن 
ألف على االستعباد والقهر، بين من 
يحمل رؤية وطنية مشرقة- ومن يتمترس خلف 

الظالم والجهل والفوضى.
إن اإلرادة الشعبية التي حمت الشرعية الدستورية 
بصورة حضارية أذهلت العالم وارغمته على احترامها 
جديرة اليوم أن تظهر يوم 21 فبراير الحالي بصورة 
أكثر ألقًا، صورة ترسم الصورة الحضارية ليمن 
اإليمان والحكمة، وتمحو آثار وغبار األزم��ة التي 
شوهت اليمن ورجاالتها.. وهنا أجدد الدعوات لكل 
الشرفاء من أجل دفع الجماهير الناخبة إلى مراكز 
االقتراع لالدالء بأصوات الناخبين لمرشح الوفاق 
الوطني المشير عبدربه منصور هادي لتكتمل صورة 
األلق اليمني الذي أذهل العالم ورسم صورة إنسانية 

نبيلة بإذن اهلل.

 يبدو أن هناك الكثير من المطبات 
والعراقيل التي مازالت موجودة لعرقلة 
السير بأمان نحو االستحقاق االنتخابي 
القادم المتمثل في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة، والتي جاءت كحل سلمي لألزمة وفقًا 
التنفيذية والتي  للمبادرة الخليجية وآليتها 
وقعت عليها جميع األط��راف السياسية والتي 
تضمنت عدة بنود يجب تنفيذها بطريقة مزمنة 
دون انتقاء وعلى األط��راف الموقعة االلتزام 
ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من 
أجل تهيئة المناخات ونزع بؤر التوتر األمني 
والعسكري الذي يكفل نجاح االنتخابات الرئاسية 

المبكرة.
ولكن  المالحظ أن هناك أطرافًا في المشترك 
لم  تلتزم بنصوص المبادرة وآليتها فيما يخص 
نزع بؤر التوتر األمني والعسكري من المدن حيث 
مازالت عناصر ومليشيات الفرقة األولى مدرع 
وعصابة أوالد األحمر متواجدة وبشكل كبير 
في صنعاء، فالذي حصل أن مليشيات الفرقة 
انسحبت فقط من الشوارع الرئىسية وعاودت 
االنتشار وإقامة النقاط في الشوارع الخلفية 
الواقعة تحت سيطرتها وبإمكان أي مراقب النزول 
إلى الواقع الميداني للتأكد من ذلك، وكذلك 
الحال بالنسبة لعصابات أوالد األحمر، هذا الحال 
يؤكد وبما اليدع مجااًل للشك أن المشترك ومن 
يقفون في صفهم ليس لديهم أي نية صادقة في 
تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..

الغريب في األمر أن اللجنة العسكرية واألمنية 
التي شكلت وفقًا لبنود المبادرة والمفترض بها 
االشراف والمتابعة لمدى التزام األطراف بنزع 
المتاريس والمليشيات من الشوارع والمدن 
مازالت إلى اآلن غير واضحة في موقفها تجاه 
الطرف الذي لم يلتزم بما عليه، وأعتقد أن من 
اجبها المهني واألخالقي أن توضح لجماهير 
الشعب من هو الطرف الذي لم يلتزم بتنفيذ 
ما عليه من االلتزامات، انطالقًا من المسئولية 
الوطنية الملقاة عليها، أما أن تظل اللجنة 
العسكرية متوارية خلف جدار الصمت فإن هذا 

الموقف يدل على أن وراء األكمة ما وراءها..
كذلك األمر بالنسبة لالنفالت األمني الحاصل 
في كثير من محافظات الجمهورية حيث إن هناك 
تقطعات في الطرقات واغ��الق مدن بكاملها 
واعتداءات على اللجان األمنية واالشرافية في 
عدد من المحافظات والشك أن هذه الخروقات 
تمثل عرقلة واضحة لالستحقاق االنتخابي القادم 
واستهتارًا بأمن الناس واستقرارهم، والشك أن 
هناك جهات تقف وراء هذه الحوادث واالختالالت 
األمنية.. ومن المفترض على وزير الداخلية 
المعني بتوفير األمن واالستقرار أن يخرج من 
دائرة الصمت المريب الذي يخيم عليه ويوضح 
للشعب من هي الجهات التي تقوم بهذه األعمال 
اإلجرامية التي تخل باألمن واالستقرار انطالقًا 
من المسئولية الوطنية واألمنية الملقاة على 
عاتقه، بصورة واضحة وشفافة ومتجردة من 
الحسابات السياسية الضيقة التي تؤثر على عمله 
األمني ومهامه في توفير األمن واالستقرار ألبناء 
الشعب اليمني.. كما أن على أحزاب المشترك 
وخصوصًا حزب اإلصالح تحديد موقف واضح 
تجاه الكثير من القضايا واالختالالت األمنية 
التي تحدث هنا وهناك وأن ال يظل يتعامل مع 
هذه القضايا الوطنية بمنطق المراوغة والكيد 
السياسي واطالق اسطوانته المشروخة التي 
مللناها من خالل إلقاء التهم على خصومه 
السياسيين أو ما يسميهم بحسب زعمه بقايا 
النظام كما حدث في تعامله مع قضية  احتالل 
القاعدة لمدينة رداع وأبين وغيرها من القضايا 

الوطنية المهمة.

د. علي مطهر العثربي

السالم خيارنا 
والديمقراطية صنعنا
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ُفبراير:

عبدالخالق المنجر
> أي��ه��ا ال��م��ؤت��م��ري��ون.. 
الوطن ينتظر منكم الكثير 
فها  لليقظة،  واًل  ا يدعوكم 
أنتم تشاهدون بأم أعينكم 
تكالب االع���داء عليكم م��ن مختلف 
المشارب الفكرية والعقائدية، وحددوا 
ألنفسهم هدفًا واحدًا هو اسقاط النظام 
بكل رموزه واجتثاث عناصره ومصادرة 
ممتلكاته.. لم يعد هذا الطرح للمزايدة 
بل حقيقة ومن ضمن ثوابتهم الثورية، 
ولقد صرح بذلك الكثير من جهابذتهم 

ورموزهم الدينية والسياسية واعتبروا 
ان استهداف فخامة االخ الرئيس حفظه 
اهلل كفيل بنجاح هدفهم لو استطاعوا 
تحقيق هدفهم في رأس النظام فإن 
ما دون ذلك سوف يكون اسهل بكثير، 
فهيهات ان يتمكنوا من ذل��ك، وعلى 
الرغم من توقيع فخامة االخ الرئيس 
على المبادرة الخليجية فإنهم مازالوا 
يقودون  البلد الى الهاوية واضعين رجاًل 
في السلطة واخرى في الشارع مع انهم 
حصلوا على نسبة 50% من السلطة 
وف��ي الوقت ال��ذي كنا ننتظر منهم 

العمل من أجل اخراج البلد من األزمة 
وفق المبادرة الخليجية لكن تفاجأنا 
بأن اولى اعمالهم هو اقصاء القيادات 
المؤتمرية من مناصبها ب��دءًا بوزارة 
االعالم وغيرها وليس هذا فحسب بل 
لجأوا الى اثارة الفوضى عبر عناصرهم 
في مرافق الدولة واالستعانة بالرابضين 
في الساحات مدفوعي االجر من قطر 
إلثارة الفوضى وتعطيل االعمال في 
المكاتب الحكومية لنفس الغرض وهو 
اقصاء المؤتمريين واليهمهم مشروعية 
هذا العمل والمهم هو الوصول للهدف 

وهذا بالتأكيد مخالف للمبادرة الخليجية 
ومصلحة الوطن.

وطالما والجماعة مازالوا في غيهم 
التي  المواجهة  يعمهون فال بد من 
تجنبناها كثيرًا وبنفس الوسائل التي 
يستخدمونها.. والم��ج��ال للذود عن 
الوطن ومكتسباته والمؤتمر كحزب 
سياسي إال بذلك فقد اثبتت االحداث 
طيلة االزمة أن هؤالء اليفهمون إال لغة 
المواجهة والتوقفهم إال العصى الغليظة 
وكفانا سلمية.. وأن نموت أعزاء خير لنا 

من ان نموت أذالء.

> ليس هناك ما هو اس��وأ وأخطر على 
البالد والعباد من االرتهان لقوى واتجاهات 
وتوجه��ات سياس��ية خارجي��ة تصبح هي 
صاحب��ة الق��رار األول واالخير في س��احة 
التنافس السياس��ي بينم��ا تتحول االحزاب السياس��ية 
بكافة ألوانه��ا واتجاهاتها وتوجهاتها ال��ى مجرد وقود 
لخوض الصراع��ات والمكايدات والمناكف��ات وتصفية 
الحس��ابات الش��خصية الضيقة لهذه القيادات الحزبية 
واحزابها ولو على حس��اب مصالح البالد والعباد لدرجة 
ان كل حزب او قوة سياس��ية تسد اذنيها عن المصاعب 
والهموم والمشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن.. 
ب��ل ويصب��ح الدم��ار والتدمير والخ��راب ال��ذي يطال 
الممتلكات العامة والخاصة جراء هذه الصراعات مجرد 
اوراق للمس��اومة والمزايدة والمتاجرة من أجل تحقيق 

كسب سياسي رخيص لهذا الطرف او ذاك..
ومن المعيب والمخجل ف��ي آن واحد ان تس��تخدم امكانات وقدرات 
مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة وقودًا لهذه الصراعات لهذه القوى 
السياسية وانحيازًا لهذا الطرف او ذاك او لهذا التنظيم السياسي او ذاك.. 
ونصل الى قمة المأساة ان توظف كل تلك االمكانات التي تحققت في 
االس��اس للبالد والعباد من أجل النيل من الشخص الفالني.. وهو ما 
يذكرنا بحال وحالة الوطن والمواطن اللبنان��ي في الماضي البعيد او 
القريب بحيث تصبح امكانات وقدرات ومقدرات البالد والعباد بما فيها 

كافة القوى السياسية مجرد اداة او ادوات بيد القوى 
الخارجية اقليميًا وعالميًا وساحة لصراعات وتصارع 
الق��وى الخارجية المؤثرة بقوة عل��ى هذه البالد او 
تلك.. لنكتش��ف حينه��ا ان كافة القي��م واالهداف 
والمثل العليا ومصالح البالد والعباد ليس��ت سوى 

شعارات للمزايدة والمزايدة المضادة..!
واذا كانت ازمات الغ��از والبترول والكهرباء والماء 
وهي خدمات واخرى غيرها تم��س وترتبط بحياة 
معظم ابناء الش��عب ويس��تفيد منها تجار االزمات 
والتأزيم مهما كانوا او كانت انتماءاتهم الحزبية في 
مثل هكذا ظروف.. فإنه من الع��ار.. نعم عار على 
كل القوى السياسية ان تحل هذه االزمات في تلك 
الخدمات وغيرها عبر الس��فير الفالن��ي او العالني.. 
وبحيث يصبح المواطن قانعًا ومقتنعًا بأن هذه القوى 
التي ترتدي ثوب الوطن والوطنية اليهمها هموم البالد والعباد طالما 
وان الحلول الجزئية او الكلية  لمشاكله وأزماته تأتي عبر بوابة السفراء 

من الدول الشقيقة والصديقة..!!
واذا كانت هذه القوى حاملة شعار الوطن والوطنية راضية ومرتضية 
لجهود الس��فراء لحل هموم البالد والعباد هاهي جهود السفراء تبلغ 
ذروة العيب في سعيها ومساعيها إلقناع هذا الطرف السياسي او ذاك 
لخوض االنتخابات الرئاس��ية المبكرة.. ويا أبن��اء الوطن الخوف ليس 
مما يحصل بل الخوف كل الخوف من شماتة الرواعي .. والسالم ختام.

صالح أحمد العجيلي
قاسم عامر

سمير النمر


