
رئيس المؤتمر يهنيء بوتين 
بفوزه برئاسة روسيا

بعث رئيس المؤتمر  
الشعبي العام الزعيم 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رسالة 
تهنئة إل��ى فالديمير بوتين 
بفوزه في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت مؤخرا في روسيا 
االتحادية وق��ال الزعيم في 

تهنئته:
ف��خ��ام��ة ال��ص��دي��ق العزيز 

فالديمير بوتين 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة روس��ي��ا 

االتحادية الصديقة المحترم
زعيم حزب روسيا الموحده

بعد التحية،،
بة  ونيا باسمي  ل��ي  يطيب 
عن قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام، أن أتوجه إليكم 
بأصدق التهاني والتبريكات 
بمناسبة فوزكم الساحق في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في بلدكم الصديق مؤخرًا وما 
منحه إياكم الشعب الروسي من 
ثقة كبيرة في قيادة مسيرته 

الظافرة للفترة المقبلة.
وم�����ا م����ن ش����ك ف����ي أن 
لتي  ا لرئاسية  ا ت  با النتخا ا
جرت في بلدكم الصديق وما 
اتسمت به من شفافية ونزاهة 
أف��ض��ت إل���ى ه���ذه النتيجة 
الرائعة والعظيمة، ماهي إال 
تعبير ص��ادق وحقيقي عن 
مستوى الديمقراطية الرائدة 
والمستقلة الغير مفروضة من 
أحد، كما تمثل نموذجًا رائعًا 

ومشرفًا يحتذى به في العالم 
وتجربة  والمتحضر  المدني 
تفرض على اآلخرين احترامها 
كونها تجربة نموذجية حقيقية 
لتسليم السلطة وفق قناعات 

شعبية عريضة.
وقد أكدت هذه االنتخابات و 
ما أفرزته من نتائج عظيمة أن 
روسيا االتحادية كدولة عظمى 
مازالت تنطلق في توجهاتها 
ومواقفها من مبادئ دائمة في 
تحقيق التوازن الدولي وتسير 
بها  مستقلة  ج��ن��دة  أ ضمن 
خاضعة إلرادة شعبها وليس 
ضمن أجندات خارجية عناوينها 

االستقواء واإلقصاء والهيمنة.
بكم  لحز نتمنى  ذ  إ نحن  و
المزيد م��ن االن��ج��از لخدمة 
الشعب الروسي ونؤكد لكم 
حرصنا على تطوير التعاون 
والعالقات بين حزب المؤتمر 
الشعبي العام وح��زب روسيا 
الموحده واالستفادة من تجربة 

حزبكم في مختلف المجاالت.
لفخامتكم،  لتهنئة  ا أك��رر 
متمنيًا لكم التوفيق والنجاح 
في أداء المهام الملقاة على 
عاتقكم في المرحلة المقبلة. 
كما أتمنى لشعبكم الصديق 
دوام التقدم والرفاه واالزدهار.

وتقبلوا أسمى اعتباري،،،

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

اع��رب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام  
عن أسفه لعدم اهتمام الحكومة وأحزاب المشترك 
وشركائهم والبعثات الدبلوماسية وخاصة بعثات الدول المشرفة 
على تنفيذ المبادرة الخليجية لما يتعرض له أبناء القوات 
المسلحة واألمن من هجمات إرهابية وإجرامية كبيرة متكررة 
والتي كان آخرها ما حدث في محافظة أبين حينما التقت فيها يد 

الخيانة واإلرهاب الستهداف أبناء القوات المسلحة.
كما اعرب عن اسفه لعدم اتخاذ الحكومة اإلجراءات الالزمة 
لحماية دماء وأرواح جنود اليمن البواسل أو إبداء الحد األدنى من 
أخالقيات رفض اإلرهاب ، واستغرب المصدر المؤتمري الصمت 
المريب تجاه تلك األعمال اإلرهابية وعدم إدانة هذا العمل 
اإلرهابي، قائاًل: )على من يدعون أنهم ضد اإلرهاب أن يقوموا 

بالدرجة األولى بإدانة هذه األعمال اإلرهابية(.
وقال المصدر:)إن أبناء القوات المسلحة هم جنود الوطن ، 
وينتمون لمختلف محافظات الجمهورية ومن المعيب عدم تقديم 
الدعم الكافِي لهم ومساندتهم في أداء واجباتهم الوطنية 
)كونهم من بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل األمن واالستقرار 
والحفاظ على المكتسبات الوطنية وحماية الثورة والجمهورية 

والوحدة(.
وكشف المصدر عن اعتزام المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
إجراء تحرك وطني ودولي وإقليمي واسع لكشف من تواطأ مع 
ظاهرة االرهاب ، مؤكدا أن التوقيع على المبادرة الخليجية 
انما جاء إدراكًا ألهمية وحرمة الدم اليمني وأرواح المواطنين ، 
متهما عناصر األزمة االنقالبيين والمدفوع لهم من دولة قطر 

باالستمرار في استباحة الدم اليمني.
وتساءل المصدر: )فطالما رحل علي عبداهلل صالح عن السلطة 

لماذا تبقى عناصر األزمة لتدير هذه الدورة الدموية ؟ وكيف 
يتسنى لنا فهم السكوت على هذه الجرائم من قبل المراقبين 
على تنفيذ المبادرة ؟(، معبرًا في هذا الصدد عن شكره للممثلة 
العليا لالتحاد األوروبي للشئون الخارجية وسياسة الدفاع واألمن 
- نائب رئيس المفوضية األوروبية كاثرين آشتون، ووزيرة 

الخارجية االمريكية هيالري كلنتون على الموقف الصريح من 
الهجمات اإلرهابية على الجيش اليمني .

وأشار المصدر المسئول إلى أن المؤتمر لن يقبل أن تكون 
التسوية السياسية غطاًء لتبرير سفك الدم اليمني ، مضيفًا: )كما 
لن يسكت المؤتمر عن استمرار عناصر األزمة في اقتراف المجازر 
والمذابح والجرائم الغادرة التي تستهدف القوات المسلحة واألمن 
سواء بقناع القاعدة أو مليشيات اإلخوان المسلمين( معتبرا 
السكوت ازاء تلك الجرائم من أي طرف تواطؤًا ومشاركة في 

الجريمة .
وقال: )أما نحن في المؤتمر الشعبي العام كما قدمنا الكثير من 
التنازالت إلخراج اليمن من خيارات المواجهة وتجنيبه االنزالق 
في حرب أهلية فال يمكننا بأي حال من األحوال أن نمكن القتلة 
وصناع الفوضى ومن يتواطؤون معهم أن يعيثوا في األرض 

فسادًا(. 
وأكد مجددا وقوف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي والشرفاء من أبناء الوطن إلى جانب أبناء 
القوات المسلحة واألمن في التصدي ألعمال التطرف واإلرهاب، 
معبرا عن تعازيه ومواساته ألسر وأهالي الشهداء وكافة أبناء 

الشعب ، داعيا الحكومة الى ايالء الجرحى رعاية طبية خاصة .
ودعا كل أبناء الشعب إلى تناسي خالفاتهم ، وخاصة بعد 
إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة والتي مثلت محطة تاريخية 
لتضميد الجراح والخروج من األزمة وتجاوز تداعياتها، والنظر 
نحو المستقبل بدال عن االستمرار في حالة التوتر والتأزيم من 
قبل البعض، منوها إلى معاناة الشعب خالل العام الماضي جراء 
األزمة وآثارها السلبية في مختلف الجوانب االقتصادية واألمنية 

واالجتماعية والسياسية .
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مصدر مسؤول في المؤتمر:

االنقالبيون يستبيحون دماء اليمنيين بمال قطري
المؤتمر وأحزاب التحالف سيقومون بتحرك خارجي لكشف المتواطئين مع اإلرهابيين

نستغرب صمت الدول املراقبة 
لتنفيذ املبادرة عن استمرار 

عناصر األزمة يف سفك الدماء

لن نقبل استخدام التسوية 
غطاًء لسفك دماء أبناء 
القوات املسلحة واألمن

املؤتمر لن يمكِّن القتلة وصناع 
الفوضى واملتواطئني معهم أن يعيثوا 

يف األرض فسادًا

أبوراس يعود إلى 
أرض الوطن قريبًا

البركاني يلتقي نائب رئيس المؤتمر الوطني السوداني

علمت »الميثاق« أن الشيخ  
ص���ادق أم��ي��ن أب��و راس 
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام للشئون التنظيمية 
سيعود إلى أرض الوطن قريبًا بعد 
أن أجرى عملية جراحية ناجحة في 

الواليات المتحدة األمريكية.
يذكر أن األمين العام المساعد 
صادق  لعام  ا الشعبي  للمؤتمر 
أمين أبو راس توجه إلى الواليات 
ل  الستكما األمريكية  لمتحدة  ا
عالجه ج��راء إصابته في الحادث 
اإلرهابي الذي استهدف الرئيس 

السابق علي عبد اهلل صالح وكبار قيادات الدولة بجامع دار الرئاسة 
في أول جمعة من رجب الحرام الثالث من يونيو 2011م .

التقى الشيخ سلطان البركاني  
األمين العام المساعد للشئون 
في  لخارجية  ا والعالقات  السياسية 
المؤتمر الشعبي العام بالدكتور نافع 
علي نافع مساعد الرئيس السوداني 
عمر البشير ونائب رئيس حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم في السودان والوفد 

المرافق له الذي يزور اليمن حاليًا.
وق��د ج��رى خ��الل اللقاء بحث أوج��ه 
العالقات بين المؤتمر الشعبي العام 
وح��زب المؤتمر الوطني الحاكم في 
السودان، والسبل الكفيلة بتطوير هذه 

العالقات مستقباًل.
كما تناول اللقاء مناقشة األوض��اع 

السياسية في اليمن والسودان وما تشهده المنطقة العربية 
من تطورات.

وقدم البركاني شرحًا للمسئول السوداني عن عملية 
التسوية السياسية في اليمن، والمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية واالنتخابات الرئاسية المبكرة 
التي جرت في فبراير الماضي، وعملية 
التبادل السلمي للسلطة التي أثارت 

إعجاب العالم.
من جانبه أشاد المسؤول السوداني 
بالطريقة السلمية التي استطاعت من 
خاللها اليمن تجاوز األزم��ة التي كادت 
لديمقراطي  ا لنهج  وبا  ، ب��ه��ا تعصف 
الحضاري الذي أكد اليمنيون من خالله 
أنهم شعب اإليمان والحكمة،مشيدًا بدور 
الرئيس السابق لليمن علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام في إنجاح 
عملية التسوية عبر التوقيع على المبادرة 
الخليجية وتسليم السلطة عبر االنتخابات 

وصناديق االقتراع وبما ساهم في حقن دماء اليمنيين.
حضر مستشار الرئيس السوداني ورئيس الدائرة 
السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان 

الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل.

ال حوار وال هيكلة قبل استكمال المرحلة األولى من المبادرة
بحيث أصبحت المبادرة وآليتها المزمنة التي قبل بها الجميع ووقع 
عليها الكل - خارطة طريق للحل - مخيطة بصميل - التزم الجميع بها 
وهذه المبادرة واآللية - وصميلها قرار مجلس األمن 2014 شخصت 
المشكلة بأنها أزمة سياسية - وان الشراكة وحب السلطة هي لب 

المشكلة- واالنتخابات هي وسيلة االنتقال السلمي للسلطة.
وما كان سبب للمبادرة واآللية وقرار مجلس االمن- يجب ان يزول 

بتوقيع األطراف - والبدء في تنفيذ خطواتها ومراحلها.
وان مرحلتها األولى وما يجب عمله وتنفيذه فيها - من الجميع هو 

االساس والمدماك القوي للدخول في المرحلة الثانية.
ونهاية المرحلة األولى تعني نهاية لكل التوترات األمنية والسياسية 
واالعالمية- واالعتصامات - والمسيرات - والتقطعات واالعتداءات- 

بالقول أو الفعل.
وهذا لألسف مازال مستمرًا - بل انه بداًل من القول- أنجزنا البند 

األول والثاني.. و.. الخ.
من اآللية والمبادرة - اصبح أحد االط��راف على لسان قادته في 
الحكومة واالحزاب ومكوناتهم - واعالمهم- ومسيراتهم يقولون - 
حققنا الهدف األول من الثورة- ونريد أهدافًا اخرى يدعون لتحقيقها 

ويجعلونها عناوين لخطابهم السياسي واالعالمي؟؟
ولهذا ياسادة ياكرام في الوطن، وياسفراء الدول العشر - وياعالم -يا 
اعالم وياناس: العالم قال كلمته ورأيه في اآللية والمبادرة - والشعب 
قال كلمته يوم 21 فبراير ورئيس المؤتمر أنجز وعده بتسليم السلطة 
سلميًا للرئيس المنتخب المشير هادي.. وأنتم وعلى مدار الساعة وبكل 
الوسائل والطرق مازلتم - في الخطبة - الخطبة- والجمعة الجمعة 
متحدين مشاعر الشعب ومشاعر العالم- باستمراركم فيما كان يجب 

ان ينتهي قبل اليوم.
لهذا أذكركم جميعًا بما نفذ وما لم ينفذ من نصوص المبادرة 
واآللية التي نحن وانتم ملزمون بها وسائرون عليها - إذا لم تذكروها 

او تذاكروها.
وأضع ذلك أمام كل ذي ضمير حي حتى نتراجع 
ونراجع لبعضنا البعض ونساعد رئيسنا ونساعد 
أنفسنا حتى يساعدنا اهلل سبحانه وتعالى 
ويساعدنا العالم ألن كل كالم او طلب او محاولة 
للخروج عن هذا الطريق الذي اخترناه يعني 
بشكل واضح وجلي اعتداء على هذا الشعب 

وحقوقه.
وفيما يلي : أضعكم أمام نصوص المبادرة 
واآللية وما نفذ ومالم ينفذ في مرحلتها األولى :

ولعل من يطالع نصوص المرحلة األولى - 
والمرحلة الثانية يجد انه من المستحيل ان نخطو 
خطوة واحدة في المرحلة الثانية قبل تنفيذ كل 
حرف وكل كلمة وكل بند وسطر في المرحلة 

األولى.
ألن المرحلة الثانية أهم ما فيها أنها مرحلة 
الحوار للمستقبل وهذا يعني انها مرحلة حوار 

العقول وليس حوار عجول، مرحلة قد زال فيها االنقسام في كل شيء 
والخالفات في االقوال واالفعال إال فيما يجب ان يكون عليه المستقبل، 

وهذا مالم يحصل لالسف الى اآلن.
ولندعكم أمام النصوص وما نفذ حتى اليقال انني اخترع كالمًا ليس 

له دليل على الواقع، فإلي ذلك وكما يلي :
الجزء األول : سأختار نماذج فقط :

أ- المقدمة :
حددت المقدمة لآللية في البند رقم )3( الفقرة »ب« أطراف االتفاق 
وعرفتهم بالقول: ان مصطلح الطرفين يشير الى التحالف الوطني 
»المؤتمر الشعبي العام وحلفائه« كأحد الطرفين والى »المجلس 

الوطني ألحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه«.
- وه��ذا يعني بأنه اليوجد على أرض اليمن أي حزب وال تجمع 
والمنظمات وال لجنة وال تكتل وال شباب ساحات وال أي مكون يصغر او 

يكبر إال وهو يندرج في أحد هذين الطرفين عدا الحراك.
وبذلك فالجميع منذ التوقيع ملزمون بكل بنود المبادرة واآللية 

وعليهم ازالة كل ما يتعارض مع ذلك، وينهو كل ما كان سببًا لهذه 
المبادرة من اعتصامات ومسيرات ومظاهرات واعتداءات بالقول والفعل 
وإال لماذا جاءت المبادرة ولماذا وقعوها؟ ولماذا لعب االدوار فالكل في 
المجلس الوطني او التحالف والذي وقع عن المجلس الوطني رئيسه 
»باسندوة« ومكونات هذا المجلس معروفة للجميع من خالل اشهاره 

يوم أشهروه.
فمن يعتصم ويتظاهر ويعتدي على المعسكرات والمؤسسات 
والطرق ويسيئ للطرف اآلخر ويقود الحكومة وشريك في اللجنة 
العسكرية، ويدعم هذه األمور ماليًا وعسكريًا 
وسياسيًا واعالميًا هم أنفسهم الموقعون على 
المبادرة واآللية.. وفي هذا تناقض واضح وصريح 
للوفاق وللمبادرة وللوفاء بالعهود والمواثيق 
ومؤشر خطير على نوايا يعلم اهلل اين يصل 

مداها.

الجزء الثاني :
- الفترة االنتقالية : ما يهم في هذا الجزء االشارة 
اليه هو التوقيع على المبادرة واآللية تفويض 
نائب الرئيس تفويضًا الرجعة فيه، الدعوة 
لالنتخابات المبكرة، حسب المبادرة واآللية والقرار، 
كل ذلك تم بهدوء والتزام من المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه.. وهذه االفعال كانت كافية لتقديم 
الدليل المطلق برغبة المؤتمر وحلفائه في الخروج 
من األزمة وقناعة بالتغيير السلمي، ووفاًء بوعود 
سابقة ومبادرات لم تقبل حينها.. وحدد هذا الجزء 

الفترة االنتقالية بفترتين كل فترة لها زمانها ومهامها وترتيبها..

الجزء الثالث :
المرحلة األولى من الفترة االنتقالية :

سير أعمال الحكومة : البند »12« حددت اآللية ان الحكومة تتخذ 
قراراتها بتوافق اآلراء.. الخ والحاصل لالسف الشديد ان التوافق غير 
موجود وان طرف واحد  هو الذي يتخذ القرارات ابتداًء من جدول أعمال 
المجلس وصدور ق��رارات دون التوافق وتشكيل لجان ووفود دون 
التوافق، واعالم يعمل خارج التوافق كل ذلك من ممثلي المشترك.. 
وممثلو المؤتمر وحلفاؤه يحاولون دون جدوى معالجة األمور بهدوء 
ولكن يبدو ان ذلك فهم لدى االخوة انه ضعف، وهذا األمر بالتأكيد 
سيؤدي عاجاًل أم آجاًل الى تعطيل عمل مجلس ال��وزراء ألن الكيل 

سيطفح بهذه المخالفات.
مؤتمر الحوار الوطني فقرة »خ«

عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكل 

الحكومة لجنة اتصال مع حركات الشباب في الساحات في مختلف 
األطراف وفي انحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا االتفاق واطالق 
نقاش مقترح حول مستقبل البالد والذي سيتواصل من خالل مؤتمر 

الحوار الوطني واشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.
وأمر من هذا القبيل لم يتم من حكومة الوفاق الشكلت اللجنة 
ولهم يحزنون بل ان اعضاء الحكومة من المشترك قد ذهب البعض 
منهم للساحات لتحريضهم على مسيرات ومظاهرات وكأنهم لم 
يستوعبوا انهم اصبحوا الحكام وانهم المعنيون بتنفيذ المبادرة 

وتطبيع األوضاع وصواًل للمرحلة الثانية فما هذا 
التناقض العجيب..!! رجل في الحكومة ورجل في 
المعارضة.. ناهيكم عن ان االخوة في المشترك 
»اعضاء الحكومة« ومن خلفهم اليعترفون بشعب 
وال بشباب وال ساحات غير الشباب والساحات التي 

تنتمي الى أحزابهم فقط.

لجنة الشئون العسكرية :
البند »16« حدد زمان وكيفية وشكل اللجنة 
العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار ومهامها 

هي:
1- ان��ه��اء االنقسام ف��ي ال��ق��وات المسلحة 

ومعالجة اسبابه.
2- انهاء جميع النزاعات المسلحة.

3- ع���ودة ال��ق��وات المسلحة وغيرها من 
التشكيالت العسكرية الى معسكراتها وانهاء 
ء  صنعا صمة  لعا ا ف��ي  لمسلحة  ا هر  لمظا ا

وغيرها من المديريات واخالء العاصمة وباقي المدن من المليشيات 
والمجموعات المسلحة وغير النظامية.

4- ازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة 
في كافة المحافظات.

5- اعادة تأهيل من التنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات 
المسلحة واألمن.

6- أية اجراءات اخرى من شأنها ان تمنع حدوث مواجهة مسلحة في 
اليمن.

فيا أيها االخوة: ما الذي تم من هذه المهام وكيف سيتم حوار او 
هيكلة او اصالح للشأن وكل هذه القضايا مازالت كما هي، عدا القليل 
والذي تمثل في فتح بعض الشوارع الرئيسية وعودة الحرس الجمهوري 
واالمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية الى معسكراتها وفقًا 

لتوجيهات اللجنة وكونها الجهات التي تلتزم بالقانون.
بل ان هناك زيادة فيما كان قبل توقيع المبادرة وهو الدفع بعناصر 
عسكرية لالعتصامات والمظاهرات في اسلوب غير مألوف والتقره ال 

قوانين وال دول وال أنظمة بل انهم وصلوا الى حد حصار منزل رئيس 
الجمهورية في عمل الينبئ برغبة لديهم بالسير في تنفيذ المبادرة 

ورغم كل ذلك نريد هيكلة وحوار.

بند الهيكلة 
أفردت اآللية بندًا مستقاًل من مهام اللجنة العسكرية هو البند رقم 
»17« الذي ينص على : ان تقوم لجنة الشئون العسكرية بتحقيق االمن 
واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات 
الالزمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية 

ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون.
انظروا يا أبناء شعبنا ويا أيها المتحدثون عن الهيكلة ويا أيها الساسة، 
هذا البند المهم الذي يرد على الجميع ويوضح للجميع بأن الهيكلة من 
مهام اللجنة العسكرية وللرئيس خالل مرحلتي االنتقال، وما دام األمر 
كذلك فال اعتقد ان عاقاًل يستطيع ان يصل الي ثانيًا قبل أواًل بمعنى 
اننا في كل المهام التي يلزم ان تتم في المرحلة األولى وهي ما اشرنا 

اليه أعاله في البند »أ«.
وبالتالي لماذا التسألوا أنفسكم هل نفذت المهام السابقة، كذلك 
ما معنى تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات الالزمة أليس ذلك يعني ان 
المهام في البند »16« يجب ان ينفذ قبل »17« وفي المرحلة االولى.

وما مقصدكم بمطالبة الرئيس وإقامة الجمع والمسيرات والخطب 
والتصريحات والحكومة واللجنة العسكرية لم تكمل ما عليها بسببكم 

أنتم وليس لديهم؟
ثم ما مقصدكم بالهيكلة يجب ان يكون مقصدكم ومقصدنا جميعًا 
بالهيكلة هو ما نص عليهم هذا البند بالقول : بعد تهيئة الظروف 
واتخاذ الخطوات الالزمة حيث قال: تحقيق تكامل القوات المسلحة 
تحت هيكل قيادة مهيأة ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون، 
هذا هو تعريف الهيكلة يا أصحاب العرقلة واعملوا تحت قيادة مهنية 
ووطنية موحدة في اطار سيادة القانون الف خط 
أحمر، ألن ذلك هو ما يريد الشعب وما يريده 
العالم وما سوف نصل اليه.. واعتقد انه لم يتكلم 
عن »االمن« ولم يتكلم عن االشخاص فراجعوا 
أنفسكم واتركوا اآللية تسير كما هي ألنه لم يتم 
غيرها والتفسروها على مزاجكم، وتضحكوا على 

أبناء الشعب باضافة نصوص او تفسير خاص.

وفي األخير لدي بعض المالحظات:
الشعب اليمني واٍع ومدرك لما يجري وان ما 
يحصل من بعد التوقيع او على األقل من بعد 
يوم 21 فبراير ما هو إال دليل قاطع على ان 
هناك من يريد عرقلة المبادرة ودفع الوطن الى 
التهلكة او ان هناك خالفات داخل هذه المكونات 
للمجلس الوطني ويريدون خلط األوراق، أو ان 
هناك اجندة خارجية وينفذونها، اليهمها هدوء 
اليمن واستقراره وكل ذلك أمور تفرض عليكم 
ان تتجاوزوا صغائر األمور وسفاسفها وتتجاوزوا الشخصنة وتتجاوزوا 
االحقاد والمصالح الشخصية والحزبية وترتقوا الى مستوى الوطن 
والى مستوى شعبكم الذي كان أفضل وأرقى واعظم يوم 21 / 2 
عندما ذهب بتلك المجاميع المليونية لتقول نعم لالمن واالستقرار 
وصالح الشأن من خالل تصويتهم للمرشح التوافقي المناضل عبدربه 

منصور هادي.
وهي رسالة واضحة لكم جميعًا بأن الرئيس يستمد شرعيته من 

الشعب واننا منحناه التفويض لمواجهة مايعيق ذلك..
وبهذا فإن المطالبة بالحوار أو الهيكلة من أي طرف كان قبل نهاية 
كل بنود المرحلة االولى أمر اليمكن ان يتم وانتم تعرفون ذلك وبدل 
استمرار الخالفات أكملوا المرحلة األولى حتى نصل للحوار والهيكلة 
واخجلوا من حرص العالم الخارجي على ان يتجاوز اليمن محنته وانتم 

مازلتم في العرقلة.. واهلل من وراء القصد.

٭ عضو اللجنة العامة

كثر الحديث واللغط هذه األيام كما هي العادة حول  
الهيكلة والحوار أو الحكولة والشجار - أو العربة قبل 
الحصان وكل واحد يقترح من رأسه ما يسبب الصداع والدوار، 
ونسي المتحدثون - بأن اليمنيين - لألسف لم يقبلوا من 
بعضهم البعض أي حل ينهي الشجار - حتى ما بادر به الزعيم 
المشير علي عبداهلل صالح - رئيس المؤتمر في أكثر من محطة 

تجاهلوه - ولم يصلوا الى بعضه في األخير.
حتى تدخل االخوة في الجوار- وقدموا مبادرة للحل 
وخــروج اليمن من أزمــة أدخلوه فيها قــادات االحــزاب 
السياسية ولم يعرفوا كيف يخرجون منها- حتى جاء هذا 
التدخل من الجوار- والذي حظي برعاية الكبار من بني 

حسين علي حازب ٭األصفر في مجلس األمن.

المشترك وقع
 على المبادرة ومازال

 يتظاهر ويعتدي
 على المعسكرات

 والمؤسسات  والطرق

ما يجري بعد 21 
فبراير دليل على 
إصرار المشترك 

على نسف 
المبادرة


