
> بعد سبات شتوي طويل 
نهض المؤتمر الشعبي العام 
في خطوة رائعة واألول��ى من 
نوعها واحتشد بالتزامن في حضرموت 
وعدن والعاصمة صنعاء الخميس قبل 
الماضي الموافق 8 نوفمبر الجاري 
والتأمت قيادات المؤتمر وك��وادره 
وق��واع��ده ف��ي حضرموت والمهرة 
بلفقيه  ف��ي قاعة مركز  وسقطرى 
بالمكال وق��ي��ادات خمس  الثقافي 
محافظات بعدن بفندق »الجولد مور« 
وحققت هذه اللقاءات هدفًا كبيرًا، 
وسجل المؤتمر الشعبي العام حضورًا 
الفتًا وموقفًا »أنموذجيًا«، يليق بحزب 
لحالي، حزب  وا السابق  لرئيسين  ا
استحال كسر شوكته رغم شدة وتتابع 
ال��ض��رب��ات التي ت��ح��اول شطبه من 

الخارطة الحزبية في اليمن.

> تشاوري المكال 
حرص على التأكيد 
على أهمية إع��ادة 
لتنظيمية  ا هيكلته 
وإي��ج��اد ح��ل ع��ادل 
بية  لجنو ا للقضية 
باستكمال  ووع���د 
م���ش���اورات���ه خ��الل 
خمسة عشرة يومًا.. 
بينما تشاوري عدن، 
سجل موقفًا متقدمًا 
ب��رف��ض ال��وص��اي��ة 
ع���ل���ى ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وح��ك��ر 
ادعاء تمثيل الجنوب 
ع���ل���ى ش���خ���وص 

بعينهم، وبين أن هناك تيارًا متطرفًا 
في الحراك الجنوبي يريد فرض رأيه 

فقط وإلغاء اآلراء األخرى.. 
ألم أقل لكم إن المؤتمر 
الشعبي العام وبعد نهض 
ته  ليا و مسؤ ستشعر  ا و
تجاه قضايا المحافظات 
والشرقية  ل��ج��ن��وب��ي��ة  ا
ومختلف القضايا الوطنية 
واس��ت��خ��دم ق��وة الدفع 
الذاتية من بين اعضائه 
القيادات في اللجنة العامة 
والدائمة للمؤتمر والمس 
قضايا ال��ن��اس واقترب 
كثيرًا من ايجاد المعالجات 
والحلول العادلة للمطالب 
الحقوقية للمواطنين.. 
نعم بنجاح هذه اللقاءات 
الشعبي  المؤتمر  ق��دم  التشاورية 
العام صورة واضحة لتنظيم متماسك 

م��ن أعلى ه��رم القيادة المركزية 
وحتى المستويات القيادية الدنيا في 
أصغر وحدة إدارية محلية في المركز 
التنظيمي والحي وال��ح��ارة والمربع 
السكني وهذا في حد ذاته بداية جديدة 
لنهوض كبير يأتي تزامنًا مع قرب 

انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
اقتنصها  ذهبية  ف��رص��ة  نعم   <
الشعبي ال��ع��ام ووف��رت��ه��ا اللقاءات 
التشاورية الثالثة في عدن وحضرموت 
وصنعاء  بعد صمت طويل مارسه 
المؤتمر طوال الفترة الماضية.. وها هو 
اليوم يمتلك المشهد برمته ويمضي 
نحو بوابات الحوار القادم وحسابات 
االمن واالستقرار في المقدمة.. وعلى 
اآلخرين اللحاق بنا، نحن ذاهبون الى 

المستقبل اآلمن؟! 
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 يقول بو أمجد علي

ذا الوقت ما شي يختفي والكذب قد حبله قصير 
ولى زمان البور والعرضـــه ولى تحت الحسير

واللي تغطى قده باين للعيـــان
وتكشفت أسرارفي هذا الزمان
ما عذر للحاكم إذا باع الضمير

*  *  *
 اليوم غـزَّه تصطلي

بالنــار والبــاروت والتدميــر والقتــل النكــير
وأطفال غزَّه والحرائر قد رموهم وسط كيـــــر

والحـاكم العربي تغطى له ونـام

والمرجله راحت وراح األحتزام
يهوين من حكام في هذا المصير

*  *  *
حيا الزمان األولي

فيه الشهامــه والمعـــزَّه للعــرب فيه النصيـــر
ما قد تجبرنذل صهيوني علينا أو توطى له أمير

حيا زمن )ناصر( وحياهم صقـور
ال هـددوا بالنفط خــــــلوها تـدور

واليوم يا قهراه عصرونا عصير

Ali.s15@hotmail.com

زاوية حارة

فيصل الصوفي

أسئلة مشروعة
>> المحكمة اإلدارية بالعاصمة 
أص���درت حكمًا نهاية األس��ب��وع 
مة  لحكو ا على  جب  يو ضي  لما ا
معالجة الشباب الذين أصيبوا جراء األزمة 
السياسية.. أي أصبحت الحكومة ملزمة 
بعالجهم في ال��خ��ارج.. وه��ذا يعني أن 

»جرحى السلمية« لم يعالجوا بعد..
���ع محمد  وي���وم السبت ال��م��اض��ي وقَّ
السعدي- األمين العام المساعد لحزب 
اإلص��الح وزي��ر التخطيط- اتفاقية مع 
السفارة الفرنسية بصنعاء تقضي بأن 
تتحمل حكومة فرنسا تكاليف عالج أولئك 
المصابين في المستشفيات األردنية.. 
ومرة ثانية، هذا يعني أن المصابين منذ 

عام نصف لم يعالجوا بعد..
وإذا كان الجرحى لم يعالجوا بعد.. فمن 
هم المحظوظون بمئات المنح العالجية 
التي قدمتها تركيا ومصر وقطر باسم 
جرحى الثورة السلمية أو جرحى أحداث 
العنف التي وقعت العام الماضي؟ من هم 

الذين سافروا نيابًة عن الجرحى إذًا؟
المستشفى الميداني بالعاصمة، والذي 
اشتهر كثيرًا في وسائل اإلعالم المحلية 
والخارجية بوصفه »استديو« حصل على 
تجهيزات طبية وأطنان األدوية وماليين 
الرياالت والدوالرات من سفارات ومنظمات 
أجنبية، ومن رجال أعمال وشركات محلية 
مقابل مداواة جرحى الثورة، فأين ذهبت 
تلك األموال وأطنان األدوية والتجهيزات 

الطبية إذا كان الجرحى لم يعالجوا بعد؟!
 وزارة الصحة دفعت مئات الماليين 
جيا  لو لتكنو ا و م  ل��ع��ل��و ا لمستشفى 
ومستشفيات استثمارية أخ��رى لحزب 
اإلصالح مقابل قيامها بمعالجة الجرحى.. 
فأين ذهبت تلك الماليين إذا كان الجرحى 

لم يعالجوا بعد؟!  
الهالل األحمر القطري دف��ع لجمعية 
اإلصالح الخيرية ماليين الدوالرات مقابل 
معالجة الجرحى.. فما مصير تلك الماليين 
إذا كان الجرحى ال يزالون إلى اآلن يشكون 

عدم الحصول على حقهم في العالج؟   
وإذا كان األمر كذلك، أال تتطلب هذه 
المصيبة الكبيرة تحقيقًا لمعرفة طبيعة 
التصرفات المالية التي تمت في األموال 
والتجهيزات والمنح التي ُقدمت لمعالجة 

مصابين ال يزالون مصابين إلى اليوم؟   
وإذا كانت أحداث العنف التي وقعت العام 
الماضي قد ضربت يمنة ويسرة كما هو 
معروف، أال تقتضي العدالة المساواة بين 
الجرحى دون تمييز؟ لماذا تُحتكر المنح 
العالجية واالتفاقيات لجرحى محسوبين 
على طرف واحد، بينما مئات من أنصار 
المؤتمر وحلفائه أصيبوا إصابات جسيمة 
جراء الغزوات الثورية التي كانت تشن 
عليهم وه��م جلوس في خيامهم، أال 
يستحقون العالج؟ لماذا تفرق االتفاقيات 

بين المصابين؟

ألغام في طريق الحوار..

احتشاد »الشعبي العام«

لفهم  ا يصعب   <
ليمنيين  ا غير  على 
لتدليس  ا وي��س��ه��ل 
وال���ت���غ���ري���ر ع��ل��ى 
القابعين في أماكن 
ب��ع��ي��دة ع��ن اليمن، 
ويسهل تسويق النفاق 
واالبتذال عن الشأن 
اليمني الداخلي ممن 
امتهنوا الزور والبهتان 
ول��م يفلحوا في 
شيء غير ذلك، 
ولم ير الفاشلون 
ثقة  ف��ي كسب 
الشعب طريقًا لخداع العالم غير االستمرار في 
المزيد من الكذب والتباكي على الديمقراطية 
والحرية ظنًا منهم أن العالم مازال يجهل زيفهم 
وكره الشعب لهم ولممارساتهم الغوغائية التي 
أفسدت حياتهم وحولت المجتمع اليمني الى جحيم 
ال يطاق وأمنهم وسعادتهم الى شقاء وحالت دون 
التنمية وأوقفت طموحات اليمنيين وغيبت روح 
االبداع واالبتكار والتفاؤل ولم تفلح اال في زيادة 
الشقاء والعناء ومضاعفة الجور والفاقة منذ بداية 

2011م وحتى اليوم.
إن بعض القوى السياسية التي تدرك أن الشعب ال 
يمكن أن يمنحها أو يركن عليها في قيادة مستقبل 
اليمن ليس لها من هم غير العمل على إطالة إحدى 
المعانات ومنع التسوية السياسية واالستمرار في 
العبث بحياة الناس وإقالق السكينة العامة والوقوف 
دون بلوغ الشعب مرحلة الحوار الوطني الشامل، 
ألنها تدرك بأن الحوار الوطني واستكمال التسوية 
السياسية سيكشف الحجم الحقيقي لتلك القوى 
ويفضح النوايا العدوانية لها على وحدة الشعب أمام 
العالم الذي سيقف الى جانب الشعب اليمني في 
تنفيذ مخرجات الحوار وإجراء االنتخابات النيابية 
والرئاسية من أجل االنتقال الى مرحلة جديدة 
من الحياة السياسية تتفرغ فيها مؤسسات الدولة 
لعملية البناء التنموي الشامل ومواصلة استكمال 

بناء الدولة اليمنية الحديثة.
إن التباطؤ والتملص واالنتقاء في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها أم��ور تدل على اتجاه بعض 
القوى السياسية الى عدم الرغبة في الوصول 
الى االستحقاقات الوطنية الكبرى للشعب وهي 
االنتخابات النيابية واالنتخابات الرئاسية األمر 
الذي يحتم على االمناء والشركاء من أبناء الوطن 
من مختلف القوى السياسية وفي المقدمة المؤتمر 
الشعبي العام اإلص��رار الدائم والمستمر على 
المضي قدمًا صوب تلك االستحقاقات ومن يحاول 
خداع العالم بقدرته على كسب اآلخرين عليه 
أن يقدم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة 
ويسارع بالخطوات العملية التي توصل الشعب 
الى حقه في االختيار الذي يحقق آماله وتطلعاته 

الوطنية المشروعة.
إن المرحلة الحالية ال تحتاج الميل الى تأجيل 
االنجازات على طريق التسوية السياسية على 
االطالق ألن ذلك االسلوب بات مفضوحًا من خالل 
التجربة مع بعض القوى السياسية غير الراغبة 
في الممارسة الديمقراطية والتي ال تحترم إرادة 
الشعب وحقه في امتالك السلطة وممارستها 
من خالل االختيار الحر لممثليه في المؤسسات 
الدستورية، وأن المماطلة واختالق االعذار والبحث 
عن اإلثارة وتعكير الحياة السياسية لن تنطلي على 
أحد، ألن المجتمع االقليمي والدولي بات على بينة 
من االمر وأدرك أن القوى المثيرة للفوضى والفتنة 
هي التي خدعت العالم من قبل ولن يتكرر ذلك 
الخداع مطلقًا وأصبح الخيار الوحيد للوصول الى 
السلطة أو المشاركة فيها ال يتم اال عبر االنتخابات 

الحرة والمباشرة.
إن اتخاذ الخطوات العملية باتجاه إنجاز الحوار 
الوطني بات أمرًا ملحًا أمام الرأي الوطني المحلي 
واالقليمي والعالمي وال يتنصل عنه اال ماكر 
ومخادع يرى أن مصالحه ال تتحقق اال في ظل 
الفوضى العارمة، ولذلك فإن اإلرادة الشعبية تؤيد 
الحوار ألنه سيكون الكاشف الحقيقي لمن يريد 
تخريب الوطن وسيكون العالمة الفارقة التي تعزز 

الثقة بمن يسعى لخدمة الوطن بإذن اهلل.

منعطفات خطيرة على المؤتمر اجتيازها

> ال يختلف اثنان على 
أن االنفالت االمني في 
البالد يتسع يومًا بعد 
ي��وم في ظل فشل حكومة 
الوفاق -التي يرأسها محمد 
سالم باسندوة في إدارة شؤون 
البالد والعباد.. اتساع وتزايد 
يبعث على التخوف من دخول 
البالد في دوام��ة العنف - ال 
سمح اهلل- ويكشف أن الحكومة 
لم تفهم من المبادرة الخليجية 
لمزمنة  ا لتنفيذية  ا ليتها  آ و
سوى االنقالب على الشرعية 

الدستورية وتشكيل حكومة يرأسها )المشترك 
وشركاؤه( وليكن بعدها ما يكون!!

وقد دلت مسيرة العام منذ تشكيل الحكومة 
وتقديم برنامجها العام ال��ذي بموجبه حازت 
على ثقة البرلمان، بأن المواطنين واستقرارهم 
وأمن البالد ليس في أجندة نشاطها اليومي الذي 
تبين أنه يقتصر على نهب المال العام الذي دخل 
الخزينة من المساعدات والشحت الذي لم نعرفه 
من قبل في ظل المؤتمر الشعبي العام للحكومات 
بموجب االستحقاق الدستوري وصناديق االقتراع 
وليس بموجب مبادرة جاءت للمساهمة في إنهاء 
أزمة سياسية مفتعلة كادت أن تدخل البالد في 

حرب أهلية عند نشوبها العام المنصرم.
الحقيقة أن حالة االنفالت االمني وزيادة معاناة 
المواطنين المعيشية والفوضى ودخول تنظيم 
القاعدة في خط األزمة كلها ومع عوامل أخرى 
ندركها جميعًا بات اخفاؤها بمثابة »الضحك على 

أنفسنا« مثلما تضحك حكومة الباسندوة علينا 
وعلى رعاة المبادرة وتضرم النار في حياتنا 
.. هذه الحقائق تشير بوضوح الى أن أحزاب 
ما يسمى باللقاء المشترك التي يقودها حزب 
االصالح المتشدد وجناحه االرهابي »االخوان 
المسلمون« وبتحالف مع تنظيم القاعدة، كلها 
تشير اليوم وضوح الشمس في رابعة النهار« 
بأن هذه االحزاب هي من تضع األلغام في طريق 
التسوية السلمية وإخراج البالد من أزمتها وبناء 
اليمن الجديد اآلمن والمستقر والمزدهر بإذن 
اهلل.. ولعل العراقيل التي تواجه الحوار الوطني 
الشامل دليل على النهج العدواني االنقالبي 
لهذه األحزاب وهو نهج يتمثل في تنفيذ أجندة 
خارجية معروفة لدى شعبنا ترمي الى زعزعة أمن 
واستقرار اليمن وتفكيكه الى دويالت تكون تابعة 
لهذه األجندة، ولعل »القضية الجنوبية« و»قضية 

صعدة« دليل على تلغيم الحوار الوطني.
وم��ن ن��اف��ل ال��ق��ول هنا ان افتعال هاتين 

القضيتين في هذه الظروف الحساسة والمعقدة 
التي تمر بها البالد ترمي الى خلق مزيد من بؤر 
التوتر والفتن الطائفية وتمزيق صف الوحدة 
الوطنية وهي أمور نقولها بكل صدق وخوف على 
الوطن ووحدته تتطلب االنتباه والتعامل بحكمة 
وشجاعة وطنية، ولعل أبرز ما تتطلبه مواجهة 
هذه االجندة الخارجية تهيئة األجواء لعقد موتمر 
الحوار الوطني حتى يتم تطهير أرضيته من 
األلغام وتوفير األمن واالمان في البالد، ما لم يتم 
ذلك فإنه يقينًا ستكون العواقب وخيمة وكارثية، 
اذا عقد في ظل هذه المسارات االعوجاجية 

والمتشعبة التعقيد..
ال أقول ذلك وال يُفهم منه أن الحوار الوطني 
الشامل غير ضروري، على العكس فإن القول 
الصحيح والواقعي أن البالد هي اليوم في أمس 
الحاجة لمثل هذا الحوار شريطة أن تكون أرضيته 
مستوية وصلبة بداًل من أرضية رخوة وهشة 
ال تثمر غير المزيد من األزم��ات وتزايد حاالت 
االنفعاالت الطائفية والتعصبية لدى بعض 
القوى الرافضة المشاركة في هذا الحوار الذي 
نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها والقرارات 

الدولية..
علينا -ومهما كانت الصعوبات اليوم- أن نفكر 
ألف مرة قبل اإلقدام على خطوة قد تعيدنا الى 
مربع الفوضى والعنف والكارثة التي ال نتمناها 
لبالدنا وشعبنا.. علينا التفكير والتفكير بعقلية 
وطنية هادفة الى تفويت الفرصة على أصحاب 
األجندة الخارجية من العبث بالوطن.. وعلينا نزع 

األلغام قبل أن نخطو خطوة الى األمام.

> الشك ان نجاح أي حزب سياسي في 
أي بلد من البلدان الديمقراطية يعتمد 
باالساس على مدى قدرة هذا الحزب على 
تلبية مطالب الجماهير السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وهذا اليتأتى إال من خالل مجموعة من 
السياسات الديناميكية التي يتبعها الحزب وقدرته 
على مواجهة المتغيرات المختلفة والتكيف االيجابي 
معها من خالل مراجعة سياساته السابقة والتعرف 
على عوامل القوة وأسباب االخفاق لالستفادة منها 
وضمان عدم تكرار أخطاء الماضي من أجل العبور 
الى المستقبل وفقًا لدراسات علمية وموضوعية 
وبعيدًا عن االعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة 
التي غالبًا ما تقود الى الفشل في أية تجربة كانت، 
ولهذا فإن أية تجربة سياسية او اقتصادية ألي 
حزب او دولة او نظام التخضع لعملية مراجعة ونقد 
موضوعي للسلبيات واالخطاء وتصويب مسارها 

فإن مصيرها الفشل الذريع.
 ومن هنا يمكننا القول بأن المؤتمر الشعبي 
العام أحد االحزاب السياسية اليمنية له ايجابيات 
قلما تجدها في أي حزب في اليمن وهذا اليعني 
انه مجرد من األخطاء بل هناك كثير من السلبيات 
رافقت تجربته الحزبية خالل الفترة الماضية ومازال 
يعاني منها الى اآلن، واعتقد ان أهم االخطاء التي 
وقع فيها المؤتمر وم��ازال يعاني منها الى اآلن 
ارتباطه بالسلطة شكاًل ومضمونًا فقد يقول قائل: 
ان المؤتمر هو الحزب الحاكم في الماضي وبالتالي 
فإن اي أخطاء للسلطة محسوبة على المؤتمر 
وهذا الرأي قد يفتقر الى الدقة والموضوعية وقد 

يحمل جانبًا بسيطًا من الحقيقة، 
ولكي اعتقد بل وأجزم بأن المؤتمر 
الشعبي العام كحزب سياسي لم 
يكن ه��و ال��ذي يحكم حتى وان 
كان صاحب االغلبية، ألن الحاكم 
الفعلي سابقًا هم مجموعة من 
مراكز القوى المتنفذة داخل البلد 
بمختلف توجهاتها، اما المؤتمر فلم 
يكن إال واجهة شكلية لم يمارس 
أية سلطة حقيقية له كحزب حاكم 
داخل الدولة حتى وان وجدت قيادات 
من المؤتمر في مفاصل الدولة 

المهمة،.
لكن هذه القيادات كانت تخضع 

العتبارات متعددة في سياساتها بعيدة كل البعد 
عن التوجه الحقيقي لسياسة المؤتمر الشعبي 
العام كحزب سياسي وهذا األمر كان من االخطاء 
القاتلة التي انعكست آثارها على المؤتمر الشعبي 
العام كحزب مع انه لم يكن له دور فعلي في هذه 
السياسات الخاطئة للسلطة ألنه كان خارج اطار 
المنظومة الفاصلة في السلطة، بل اصبح عبارة عن 
كبش فداء لكل السياسات الخاطئة التي مارستها 
كل مراكز القوى في السلطة سواء المحسوبة 
على المؤتمر او غيره، ولهذا مازلت اتذكر وأؤمن 
بما قاله االستاذ ياسر العواضي قبل سنوات بأن 
المؤتمر الشعبي العام لم يحكم وانما حكموا من 
خالله وكان المؤتمر عبارة عن شماعة يعلق عليه 
اخطاء مراكز القوى الفعلية التي حكمت البلد طيلة 

الفترة الماضية، وتم خروج عدد منهم 
من المؤتمر خالل االزمة السياسية 
ومازال هناك بقية نتمنى من المؤتمر 
التخلص منهم حتى يستعيد عافيته 
بعيدًا عن ه��ذه القوى االنتهازية 
والنفعية التي تؤثر على المؤتمر 

بشكل سلبي.
ولهذا فإن المؤتمر اليوم استطاع 
ان يتخلص من أعباء كثيرة ظلت 
جاثمة على ص��دره سنوات طويلة 
ومازالت هناك منعطفات خطيرة على 
المؤتمر اجتيازها خالل هذه المرحلة 
االنتقالية، لما لها من تأثير ايجابي 
على البناء الداخلي والتنظيمي للحزب 
ومواقفه الوطنية تجاه الكثير من القضايا الوطنية 
المطروحة على الساحة السياسية والوطنية في 

المرحلة القادمة.
واعتقد ان أهم هذه المنعطفات الخطيرة التي 
يجب على المؤتمر اجتيازها هي التخلص من 
ازدواجية الجمع بين العمل التنظيمي الحزبي وبين 
العمل في السلطة والشك بأن الجمع بين العمل 
التنظيمي والعمل في السلطة وخاصة من يشغلون 
مناصب قيادية ومتوسطة في الحزب، الن وجود 
هؤالء القيادات في السلطة ك��وزراء او غير ذلك 
الشك بأنه يؤثر تأثيرًا سلبيًا على مواقف المؤتمر 
تجاه الكثير من القضايا الوطنية المتعلقة بأمن 
البلد وسيادته الوطنية، ومصلحته العليا ويعمل 
الحزب متواطئًا وغير قادر على اتخاذ مواقف واضحة 

تجاه الكثير من القضايا.
وه���ذا األم���ر الش��ك سيفقد ال��ح��زب قاعدته 
الجماهيرية نظرًا ألن مواقفه التعبر عن تطلعات 
قواعده وجماهيره الشعبية، وهذا األمر سيخلق 
فجوة كبيرة بين قيادات الحزب وقواعده الوطنية 
وهذا اليخدم الحزب بأي حال من األحوال، ونحن 
هنا عندما نريد من المؤتمر ان يفصل بين العمل 
التنظيمي والعمل في السلطة النقصد من ذلك 
حرمان اعضاء المؤتمر من تولي المناصب في 
الدولة ولكن ما نقصده ان يقتصر هذا االمر على 
قيادات المؤتمر العليا والوسطى، الن وجود هذه 
القيادات في مناصب الدولة العامة يجعل مواقفهم 
التنظيمية خاضعة العتبارات سياسية اخرى التعبر 
عن رأي الحزب وقواعده الجماهيرية وهذا األمر 
الشك بأنه يؤثر على العمل التنظيمي بشكل 
سلبي ويصيب العمل التنظيمي بمقتل ويفقد 
الحزب جماهيره وقواعده واعتقد ان المؤتمر يمتلك 
الكثير من الكفاءات التكنوقراطية لشغل المناصب 
المهمة في الدولة وفي نفس الوقت يجعل قيادات 
المؤتمر متحررة في مواقفها الوطنية من االعتبارات 
المختلفة للسلطة التي التنسجم مع تطلعات اعضاء 
الحزب وجماهيره ومن هنا فإن المؤتمر معني 
بدرجة اساسية خالل هذه الفترة الوجيزة بحلحلة 
هذا الملف الخطير والتخلص من اعبائه لما له من 
آثار ايجابية على المسار التنظيمي للحزب مالم فإن 
بقاء هذه القضية قائمة ستكون بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعير، وحينها ال يسعنا إال ان نقول: 

»جنت على نفسها براقش«.
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