
> يحتفل الشعب اليمني العظيم يوم 
االربعاء القادم 27 / 2 / 2013م بالذكرى 
األولى لنقل السلطة سلميًا وعبر صناديق 

االنتخابات ونال ذلك اعجاب وتقدير العالم.
فهنيئًا االحتفال بهذه المناسبة وألف تحية لصانع 
التداول السلمي للسلطة الزعيم الوحدوي الرمز علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي 

قدم التنازالت من أجل الوطن وحقنًا للدم اليمني.
وكما هو العهد به دومًا يتنازل المؤتمر الشعبي 
العام عن حقه في االنفراد في تشكيل الحكومة 
كونه صاحب االغلبية في مجلس النواب من أجل 
الحفاظ على الوطن والثوابت الوطنية »الثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية«.
وبمثل ما يفتخر االبناء بوطنهم العظيم يفتخر 
الوطن بأبنائه االفذاذ، وأيما افتخار يفتخر الوطن 
بابنه البار الزعيم المناضل علي عبداهلل صالح الذي 
استطاع بحكمته وحنكته الحفاظ على الوطن 
وافشال مؤامرة الربيع العربي التي ادخلت الدول 
العربية في دوامة الفوضى الخالقة التي تحاول رسم 

الشرق األوسط الجديد.
ستعم االف��راح مختلف محافظات الجمهورية 
اليمنية وسوف يحتشد ابناء اليمن األوفياء للوطن 
بأمانة العاصمة والمحافظات القريبة منها ليرسموا 
لوحة وطنية رائعة من خالل الحشد الجماهيري 
الكبير بميدان السبعين فرحًا وابتهاجًا بالذكرى 
األول��ى لالنتقال السلمي للسلطة عبر صناديق 
االقتراع ويجددوا الحب والوفاء لرمز الوفاء الزعيم 

علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام..
وليؤكدوا التفافهم ودعمهم الكامل لألخ عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهورية النائب االول 

لرئيس المؤتمر االمين العام.
ومن خالل هذا الحشد يؤكدون ماقاله الرسول 

صلى اهلل عليه وآل���ه وس��ل��م : 
»االيمان يمان والحكمة يمانية«..

فكل التحية لكل الجماهير التي 
لوطنية  ا للوحة  ا لرسم  تستعد 
الرائعة في ميدان السبعين بأمانة 
العاصمة والتي تتطلب من كافة 
القوى السياسية المشاركة في 
انجاح الحوار الوطني الشامل الذي 
سينطلق بإذن اهلل تعالى في 18 

مارس 2013م.
إن كل من يسعى لتعطيل الحوار 
الوطني اليقل شأنًا وبشاعة عما 
تقوم به الجماعات االرهابية في 
تنظيم القاعدة حيث ان كليهما 
يسعيان الراقة الدم اليمني وزعزعة 

األمن واالستقرار في البالد.. فيجب الحذر كل الحذر 
ممن يعرقل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة التي تعتبر الطريق اآلمن 

للخروج من االزمة.
وان نجاح مؤتمر الحوار الوطني واجراء االنتخابات 
البرلمانية والرئاسية في موعدها بعد عام هي 

عالمة نجاح التسوية السياسية في اليمن.
فهنيئًا للوطن افراحه وأجمل التبريكات لصانع 
هذا االنجاز الرائع الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.
خواطر خاصة

� أكدت القيادات التنظيمية للمؤتمر الشعبي 
المطلق ألي تدخل في شئونه  العام رفضها 
الداخلية، جاء ذلك في اللقاء التشاوري المنعقد يوم 
السبت الماضي.. فعجبًا لمن يحشر أنفه في شئون 
المؤتمر وهذا اليعنيه، وحذر اللقاء التشاوري من 
حملة االقصاءات التي تستهدف اعضاء المؤتمر 

وتسعى الجتثاث المؤتمر وأعضائه 
من الوظيفة العامة وهذا اليخدم 
الوطن وال التسوية السياسية ولن 
يقف المؤتمر متفرجًا على هذه 

المهزلة.
- عم الحزن أرجاء الوطن نتيجة 
ما قام به حزب االصالح من اقصاء 
للرأي اآلخر ومنع التظاهرات في 
وقمعها وسقط  ع��دن  محافظة 
لجرحى  وا لقتلى  ا من  لعشرات  ا
وهذا يتنافى مع ما تعيشه بالدنا 
من حرية وديمقراطية وتعددية 
سياسية من ثمار الوحدة اليمنية 

المباركة.
- أذكر وسائل االعالم المؤتمرية 
االهتمام بالتغطية االعالمية للفعالية الجماهيرية 
الكبرى التي ستقام بعد غدٍ االربعاء بميدان 
السبعين واعطاء الحدث حقه من االهتمام والتغطية 
االعالمية المناسبة وخاصة في القنوات الفضائية.

- استاء ابناء اليمن من زيارة جمال بن عمر الى 
قطر وما تبع ذلك من أخطاء في التقرير المرفوع الى 

مجلس االمن الدولي.
- أكرر التحية والتقدير لكل من سيحضر بعد 
غدٍ االربعاء الى ميدان السبعين وخاصة اولئك 
المواطنين البسطاء الجنود المجهولين الذين 
قلوبهم على الوطن وكانوا اوفياء له وللزعيم علي 
عبداهلل صالح.. والنامت أعين تلك القيادات التي 
تساقطت كأوراق الخريف وكان في تساقطها قوة 

للمؤتمر الشعبي العام.
- تهانينا لليمن.. وفعاًل على ظهور الخيل عز 
الرجال.. ومع الوطن كلنا يوم االربعاء في ميدان 

السبعين.

زاوية حارة

فيصل الصوفي

استغل ح��زب اإلص��اح الذكرى األول��ى 
النتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي في 
21 فبراير 2012 للقيام بنشاط سياسي 
باطنه فتنة، وظ��اه��ره مجاملة رئيس 
الجمهورية، رغم أن هذا الظاهر يخلو 
من أي مجاملة حقيقية بل ينطوي على 
إساءة لرئيس الجمهورية، وصنع مزيد من 
المتاعب والرمي بها في طريق الرئيس، كما 
حدث في الفتنة التي ابتكرها في عدن بهذه 
المناسبة يوم الخميس الماضي، وقد طارت 
شرارتها إلى معظم المحافظات الجنوبية، 
وكان لحزب اإلصاح نفسه نصيب من شر 
هذه الفتنة حيث تعرضت بعض مقراته 
في المحافظات الجنوبية لإلعتداء من قبل 
الذين استفزهم اإلصاح عمدا، األمر الذي 
دفع رئيس الجمهورية االنتقال إلى عدن 
إلطفاء نيران الفتنة التي أشعلها حزب 
اإلص��اح هناك  أوال من خال المهرجان 
ال��ذي حشدت له كل إمكانيات السلطة 
المحلية لاحتفال بذكرى انتخاب الرئيس 
بينما وظفت تلك اإلمكانيات لمصلحة 
ح��زب اإلص���اح لكي يستعرض قوته 
استعراضا مميتا. حيث استخدمت قوات 
األمن ومسلحو اإلصاح القوة المفرطة أوال 
ضد الحراك الجنوبي لمنعهم من االحتفال، 
ثم استخدمت القوة نفسها ضد المواطنين 
الذين احتجوا على القمع الذي مورس ضد 
الحراك الجنوبي، مازالت دوامة العنف تدور 

وتنتج عنفا.
لقد حاول حزب اإلصاح أن يزايد باسم 21 
فبراير وباسم الوحدة معا.. جاء بأعضائه 
من كل حدب وص��وب إلى عدن ليهتفوا 
:«قلناها أل��ف م��رة، ال��وح��دة مستمرة« 
بينما كان في الحقيقة يصعب األمور على 
الرئيس عبد ربه منصور هادي في الذكرى 
األول��ى النتخابه، ويقطع ما تبقى من 
أواصر الوحدة باسم الحفاظ على الوحدة.. 
وبينما الوحدة بشكلها الحالي برأي معظم 
اليمنيين الجنوبيين والشماليين مسألة فيها 
نظر، فإن حزب اإلصاح يتخذ منها موضوعا 
للمزايدة ومحاولة للكسب السياسي، إذن 
متى كان حزب اإلص��اح مخلصا لقضية 
الوحدة، فمن قبلها ومن بعدها موقفه منها 

غير مشرف!
لقد احتفل ح��زب اإلص��اح بذكرى 21 
للمكايدة  تميل  لتي  ا بطريقته  ير  فبرا
والمزايدة وخلق المتاعب، والغريب أن ذلك 
كان يتم وكأنه مجاملة لرئيس الجمهورية، 
مستكثرًا على الرئيس القدرة على التمييز 
وفهم مجريات األمور على حقيقتها.. وفي 
األصل لم يكن حزب اإلصاح مخلصا ليوم 
21 فبراير 2012 حتى يخلص ليوم 21 

فبرار 2013؟.
 فبينما كانت كل جهود المؤتمر الشعبي 
منسقة إلعطاء انتخابات 21 فبراير 2012 
أعلى قدر من البهاء كان حزب اإلصاح 
تل  تقا ته  ومليشيا نات  لمهرجا ا يفسد 
وتقطع الطرقات في كل مكان، وتستفز 
الحراك الجنوبي عمدا لدفعه إلى مقاطعة 
االنتخابات وعرقلة اللجان االنتخابية في 
المحافظات الجنوبية، وكان حزب اإلصاح 
يروج -متلذذا- بأن محافظة الرئيس لم 
تنتخب الرئيس. على أن رئيس الجمهورية 
ال يميل إل��ى جعل 21 فبراير موضوعا 
لاحتفال، وإذا كان حزبه مياال لذلك فا بد 
أن لديه طريقة أخرى محترمة ستتجلى يوم 
األربعاء القادم، وستعطي المناسبة حقها 
بوصفها مناسبة ارتبطت بتطبيق مبدأ 
التداول السلمي للسلطة تطبيقا عمليا ألول 

مرة في اليمن..

هنيئًا لليمن نقل السلطة سلميًا

التداول السلمي
 للسلطة عربيًا

»اليمن أنموذجًا«

محمد علي اليافعي

»نحن أوفينا بالوعد ونقلنا السلطة سلميًا لما 
فيه مصلحة الوطن والمواطن ولو كنا تمسكنا 
بما تبقى لنا من الفترة الرئاسية لكان إزهاقًا 
ل��ألرواح، نحن سلمنا السلطة سلميًا وجنبنا الوطن 

الضحايا«..
الزعيم علي عبداهلل صالح - رئيس المؤتمر الشعبي 

العام
قلما وجدنا ان هناك تداواًل سلميًا للسلطة في الوطن 
العربي حيث كان تداول السلطة في الوطن العربي 
يأخذ منحيان اما بموت الرئيس او االنقالب عليه 

عسكريًا واألمثلة في هذا كثيرة.
وقد نختلف أو نتفق مع ال��دول الغربية والواليات 
المتحدة األمريكية إال أننا نشهد بأنها تعمل بمبدأ 

التداول السلمي للسلطة.
وماجرى في اليمن حقيقة كان مبهرًا حيث انتقلت 
السلطة بصورة سلسة تنم عن حكمة هذا الشعب الذي 
مهما هبت عليه العواصف والمحن إال انه يظل يقدم 
أنموذجًا عظيمًا للتسامح ليس من أجل شيء ولكن من 

اجل مصلحة هذا الوطن الذي ننتمي اليه جميعًا.
ان ماحدث ويحدث في مصر وفي تونس وفي سوريا 
التي وصل ضحايا حربها الطاحنة التي تغذيها قوى 
دولية بأيدٍ اقليمية الى اكثر من 70 الف قتيل ومئات 
اآلالف من الجرحى والماليين من المشردين في دول 
الجوار دون اكتراث من ذوي القربى بما وصلت اليه 
سوريا من دمار، وما حل بشعبها يؤكد حقيقة ان شعبنا 
اليمني استطاع ان يتجاوز المحن والمهالك التي وقع 

فيها غيره من اشقائه العرب.
الديمقراطية عند االسالميين

ولكن لدى االسالميين الذين وصلوا الى سدة 
السلطة في الوطن العربي من خالل ماسمي بالربيع 
في منهجهم الحقيقي وليس عبر مذهب التقية الذي 
يتخذونه حاليًا مفهومًا آخ��رًا للسلطة فها هو احد 

القيادات االسالمية العربية د. اسامة عثمان يقول:
»األمر بعد ذلك تداول، ولكن مخصوص، ومشروط 
من الطرفين، فكما أن الديمقراطية، مع الفارق، ال 
تقبل بنقيضها أن يدخل في إطارها، إال وقد أفرغته من 
مضمونه، فإن اإلسالم، وهو الحق، ال يقبل أن يدخل ما 
يناقضه في إطاره، ويبقى الجمع بينهما، مع احتفاظ كل 
منهما بخصائصه ومقتضياته غير ممكن، وال يتصور«.
ويضيف الدكتور عثمان: »وإذا كان العالم بأوساطه 
السياسية، بما فيه الواليات المتحدة وكيان يهود ينزع 
نحو معتقداته المحرفة؛ فهل يحسن بالمسلمين أن 
يغدوا بال بوصلة، وال هوية وال صبغة، وفيهم قول الحق 

جّل وعال: »صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة«.
نستخلص من هذا بأن الجماعات االسالمية التي 
وصلت الى السلطة اآلن التؤمن حقيقة بالديمقراطية 
والتي تعتبرها مستوردة من الغرب وان من يمارسها 
هو خارج عن الشريعة االسالمية والدليل ما قاله احد 

مفكريها.
وستثبت االيام بأن هذه الجماعة التي تحالفت اليوم 
مع امريكا والغرب من اجل الوصول الى السلطة 
واإلطاحة باالنظمة الوطنية هي اول من سينقلب على 
الديمقراطية والشواهد على ذلك كثيرة فهاهي اليوم 
تتحالف مع امريكا الكافرة حسب زعمهم وما الجماعة 
التي تحالفت مع امريكا في السابق في افغانستان 
وانقلبت عليها الثانية بعد ذلك اال خارجة عن عبائتهم.. 
والسئوال الذي يطرح نفسه لماذا تتخلى هذه الجماعة 

عن منهجها الحقيقي الذي قامت عليه؟.

متمسكون بالزعيم
نفسهم  أ على  يضحك   <
ال���واه���م���ون ب���أن األزم���ة 
عصفت  ل��ت��ي  ا سية  لسيا ا
بالوطن ومازالت منذ العام 2011م 
قد أضعفت مكانة وريادة المؤتمر 
الشعبي العام مما يسهّل األمر 
في االنقضاض على زعيم المؤتمر 

المؤسس علي عبداهلل صالح.
إن هذا الوهم والسرحان تنفيه 
كما  مواطن  يلمسها كل  حقيقة 
يدركها الكثير من االشقاء واالصدقاء 
وتحديدًا رعاة المبادرة الخليجية، 

وحتى المبعوث األممي الشيخ جمال بن عمر، 
حقيقة أن األزمة قد قوّت وضاعفت من مكانة 
وريادة المؤتمر الشعبي العام وأصبح أعضاؤه 
وك���وادره وأن��ص��اره أكثر تمسكًا بقائدهم 

الزعيم علي عبداهلل صالح.
 المتتبع والقارئ لنهج وأدبيات وميثاق 
المؤتمر منذ تأسيسه في الرابع والعشرين من 
اغسطس عام 1982م- سيدرك هذه الحقيقة 
التي تتجسد كل ي��وم، وسيدرك أيضًا أن 
المؤتمر بزعامة المؤسس علي عبداهلل صالح 
قد ربَّى أعضاءه الذين يتزايدون يومًا بعد آخر 
على قيم الديمقراطية والحوار ومبادلة الوفاء 
بالوفاء، ويعني ذلك أن قيم ومبدأ االنقابات 
ليس من مضامين هذه المعاني التي تربى 
كل مؤتمري عليها رغم جملة من التحديات 
والصعاب.. ومع كل هذه التحديات والصعاب 
التي ندركها جميعًا ون��درك أسلوب قيادة 
المؤتمر في مواجهتها، رغم كل ذلك فإن 
المؤسس والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 

المؤتمر كان ومنذ لحظة التأسيس وحتى 
اليوم هو ربان قيادة المؤتمر وهو الذي حقق 
الكثير والكثير من اإلنجازات خال فترة توليه 
رئاسة الباد وأهمها الوحدة المباركة التي 
كانت حلمًا يراود كل أبناء الوطن منذ القضاء 
على الحكم اإلمامي الكهنوتي واالستعمار 
البريطاني وما كان لهذا الحلم العظيم أن 
يتحقق وال كل المنجزات العماقة إن لم يكن 
الزعيم علي عبداهلل صالح على رأس قيادة 
الوطن.. ولعلنا وفي هذه اإلشارة التي نتمنى 
أن يفهمها جيدًا كل من يتوهم بأننا ندبر بليل 

االنقاب على زعيمنا..
إن الزعيم الرمز علي عبداهلل صالح هو من 
حقق الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومخرج النفط والغاز الى جانب 
المنجزات االنمائية العماقة.. والكثير  الكثير 
مما يعكس مصداقيتنا في التمسك بقيادته 

للمؤتمر بعد عمر مديد إن شاء اهلل.
لو تمعّن االنقابيون والواهمون الضاحكون 
على أنفسهم نتائج اللقاء الموسع والمهم 

لقيادة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
الذي رأسه الزعيم األحد قبل الماضي، 
سيدركون جيدًا من هو الزعيم علي 
عبداهلل صالح وهو سر تمسك أعضاء 
وكوادر وأنصار المؤتمر بل الوطن به.. 
وسيدركون أن المؤتمر ال��ذي ساهم 
الخليجية إلنهاء  ل��م��ب��ادرة  ا بصياغة 
األزم��ة وتجنيب أبناء الشعب والوطن 
إراقة الدماء هو الذي يعمل اليوم وعبر 
تقديم التنازالت على إنجاح المبادرة 
وآليتها التنفيذية المزمنة وهو الذي 
- أي الزعيم الصالح - من دعا للحوار 
قبل اندالع األزمة وأثناءها، ويعمل اآلن في 
سبيل دعم الرئيس المناضل عبدربه منصور 
هادي في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الذي - بإذن اهلل- سيعقد في الثامن عشر من 
مارس القادم بهدف بناء اليمن الجديد وفق 
رؤية موحدة من كل أطراف الطيف السياسي 

وشرائح المجتمع..
إن تمسكنا بالزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام وهذا ما سيأكده 
- بإذن اهلل- قرارات المؤتمر العام الثامن الذي 
سيجري التحضير له قريبًا -هو تمسك ال يعني 
أن المؤتمر الشعبي لم يتمكن من صقل 
كوادره واختبارهم لرئاسة المؤتمر بل وهذا 

هو الصحيح.
 إن قيادة المؤتمر ملتزمة بالنظام الداخلي 
الذي يعطي الشرعية لكل عضو أن يختار 
قيادته بطرق ديمقراطية وشفافة، وهذا ما 
سيقوله المؤتمر العام الثامن  نحن نتمسك 

بالزعيم.. فهل وصلت الرسالة؟

 إقبال علي عبداهلل
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الـ21 من فبراير.. اليوم الذي انتشل الوطن 
من براثن الفوضى واالقتتال!!

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

> لقد بات من الواضح أن التدخات 
التي تحدثها الدول في الشأن الداخلي 
للجمهورية اليمنية قد تجاوز االعراف 
والتقاليد الدبلوماسية، ولم تعد تحتمل، 
واالنسان اليمني لم يعد يقبل باالنتقاص 
من سيادته، وهو يفضل الموت بشرف على 
أن تكون باده عرضة النتهاك سيادتها، ثم 
أن على العالم أن يدرك أن الذين ارتفعت 
أصواتهم لاستقواء بالخارج ال يمثلون 
اإلرادة الكلية للشعب، ولو كانوا محل 
ثقة الشعب الستمدوا قوتهم من اإلرادة 
الشعبية التي تستمد قوتها من اإلرادة 
اإللهية، وألنهم منبوذون وليسوا محل ثقة 
الشعب ترتفع أصواتهم بين الحين واآلخر 
لمناداة األجنبي للتدخل في الشأن الداخلي 

للباد.
إن ال��رك��وع وال��خ��ض��وع ال��ذي يمارسه 
دعاة االستقرار بالخارج ال يعبر عن العزة 
والشموخ، بل يعبر عن سقوط النفوس 
المرتهنة للغير، وه��وان االرادة وخنوع 
العزة، ألنهم طلبوا القوة من غير مصدرها، 
وأمثال هؤالء ال ركون عليهم في حماية 
المجتمع وال يستطيعون بناء دولة بقدر 

ما يجعلون من أنفسهم تحت 
أق��دام الغير يدوسها متى ما 
أراد، وال يهمهم بأي حال من 
األحوال السيادة الوطنية بقدر 
ما يهمهم االنتقام الشخصي 
وتحقيق مصالحهم الشخصية، 
وم��ا يفعلونه من االستقواء 
بالخارج على الشعب عار لن 
يقبل به اليمنيون ألنهم أحرار 
يأبون الضيم وال يركعون إال 

هلل الواحد القهار.
إن على العالم أن ي��درك 
من خال تجارب التاريخ أن 

اليمن مقبرة الغزاة والطامعين، وسيتحول 
اليمنيون فرسانًا للحرية والكرامة، ولن 
يقبلوا بأي تدخل مهما كلفهم من الثمن، 
واليمنيون والتاريخ لم يتدخلوا في الشؤون 
الداخلية للغير ويحترمون مبدأ عدم التدخل 
في شؤون الغير، وإذا ظهر في اليمن من 
ينادون بالتدخل الخارجي فإن أولئك ال 
يمثلون الشعب وهم مجرد أدوات عدوانية 
نبذها الشعب ولم ولن يكونوا محل ثقة 
الشعب، وهم بفعلهم هذا يريدون أن 

ال��ذي  ينتقموا م��ن الشعب 
حجب عنهم الثقة، وال تهمهم 
ع��زة وس��ي��ادة اليمن وأمنه 
واس��ت��ق��راره ووح��دت��ه بقدر 
رغبتهم العدوانية في تركيع 

اليمن وإذالله للغير.
إن ع��ل��ى م��ج��ل��س األم���ن 
الدولي الذي نعتقد أنه يمثل 
العقل االن��س��ان��ي أن ي��درك 
ن  أ يمكن  ال  ليمنيين  ا ن  أ
يفرطوا في السيادة القومية 
اليمنية، وعليه  للجمهورية 
أن ي��درك أن الذين يوغرون 
صدور أعضائه بالعدوان على اليمن هم 
أع��داء الوطن وأع��داء االنسانية، فالحذر 
من معاداة اليمنيين واستفزاز مشاعرهم، 
وعلى الذين تحولوا الى مجرد سماعين 
لإلثارة أن يتحروا الدقة في طرحهم وأن 
يدركوا أن الذين يفرطون في سيادة اليمن 
ال يمثلون اإلرادة الكلية للشعب وأن الشعب 
أسد عماق مكشر األنياب يحمي أبناءه 
ولن يقبل التدخل، فا تتسبوا في الفتنة.. 
واليمنيون األفذاذ األحرار معتصمون بحبل 

اهلل المتين ولن يفرطوا في الوطن وأبنائه 
وسترون منهم ما لم تروه في الماضي 
دفاعًا عن السيادة اليمنية وكرامة االنسان 

اليمني.
إذا كان البعض قد عبر عن فشله في إدارة 
الشؤون العامة للحياة السياسية من خال 
االستقواء بالخارج، فعلى عقل اإلنسانية 
»مجلس االمن« أن يدرك أن أبناء اليمن 
أح��رار وال يقبلون إال بما يحقق رغبتهم 
وإرادتهم ومن يحاول االستقواء بالخارج ال 

يمثل اليمن وأبناءه.
إن مساعدة اليمن على الولوج في الحوار 
الوطني هو الشيء المطلوب، وعند الحديث 
عن العراقيل ينبغي أن تسمى األسماء 
بمسمياتها وتحدد أنواع العراقيل ليعرف 
الشعب ويتخذ موقفًا، أما تبرير الفشل 
باالدعاءات واألكاذيب، فأعتقد أن مجلس 
األمن أكبر من ذلك ويدرك البعد الحضاري 
العميق للشعب اليمني وسيساعد باتجاه 
تحقق إنجاح الحوار الوطني الشامل المزمع 
إجراؤه في 18 مارس القادم، ألن اإلرادة 
اليمنية تعتبر الحوار الوطني هو جسر 
العبور اآلمن الى فبراير 2014م بإذن اهلل.

الحوار الوطني الشامل ومجلس األمن

د.علي العثربي

حسين علي الخلقي


