
ه�����ا ه�����ي ال���ج���م���اع���ات 
االرهابية التي تّدعي زورًا 
وب��ه��ت��ان��ًا  ان��ه��ا ج��م��اع��ات 
وتيت من 

ُ
اسالمية تعمل بكل ما أ

قوة لزعزعة أمن واستقرار مصر 
التي ُعرفت عبر التاريخ بأنها وطن 
االمن والسالم وان شعبها يرفض 
العنف واالره����اب وق��ت��ل النفس 
البشرية، ان تلك الجماعات نفذت 
العديد من العمليات االرهابية 
من خالل تدمير عدد من الكنائس 
والتحصن في المساجد للقيام 
بأعمال القنص واستهداف ابناء 
ال��ق��وات المسلحة التي فوضها 

الشعب في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي سقط فيها 
مئات القتلى والجرحى من الطرفين بعد ان خرجت مسيرات وصلت الى 
اكثر من 33مليون إلسقاط حكم المرشد بعد عام من وصول االخوان 
الى السلطة وتحكم مكتب االرش��اد وعلماء كن اوانما لحلفائهم من 
القومين واليساريين والليبراليين والمسيحيين والشباب ومنظمات 
المجتمع المدني وغيرها من مختلف الطبقات والطوائف والشرائح 
التي هتفت السقاط حكم المرشد ولم يكن امام الجيش اال االنتصار 
للشعب ووقف الى جانبه في خلع الرئيس وتشكيل رئيس وحكومة 
مؤقتة مهمتها إعداد دستور واالعداد إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 
كما فوض الشعب الجيش لمواجهة االرهاب وخرج بمسيرات مليونية 
تأييدًا للجيش، ورفضت تلك الجماعات مطالب الشعب وتصدت لألمن  
كما قامت بحرق الكنائس والمنشئات العامة والخاصة واالعتداء على 
اقسام الشرطة وقتل الضباط والجنود واستهداف الجيش في سيناء،.
ان تلك االعمال االرهابية تتنافى مع كل القيم االسالمية والقوانين 
والمواثيق واالعراف الدولية انها تحدت ارادة الشعب الذي قال كلمته 
الفاصلة ويوم ان وقف الجيش مع الشعب  في عهد الرئيس  حسني 
مبارك هتف له االخوان بانه جيش وطني ويوم ان وقف مع الشعب 
تهم بالخيانة والعمالة واالرتزاق علمًا بأن القائد العام 

ُ
لعزل مرسي أ

للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح السيسي ووزي��ر الداخلية  تم 
تعيينهم من قبل الرئيس مرسي اال ان وطنيتهم ابت المشاريع 
االنفرادية واالقصائية التي خرج الشعب إلسقاطها وكانوا مع الشعب 
الذي اليقبل المرجفين والعمالء، لقد قال الشعب كلمته الفاصلة والبد 
من إجراء حوار شامل يشارك فيه الحزب الوطني واالخوان المسلمون 
وإعداد دستور يلبي طموح الشعب وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية  

ومحلية مبكرة.
ان ارادة الشعب فوق ارادة االرهاب والعملية ليست انتقامية بقدر 
ما هي تلبية الرادة الشعب ان االعمال االرهابية في محاولة الزج 
بالشعب المصري بحرب اهلية من خالل قيام االخوان بإشعال النيران 
بالكنائس والتحصن بالمساجد واستخدامها لقنص االمن والجيش 
والمعارضين لهم ان استخدام لغة السالح التي يتعامل بها االخوان 
ستعمل على تدمير مصر والزج بها في حرب اهلية  تدمرها، كما ان 
المشروع االستعماري الصهيوني يستهدف تدمير الجيش المصري 
واسلحته لذلك على كل الوطنيين الشرفاء واالصدقاء االوفياء العمل 
سريعًا إلخراج مصر من المستنقع الذي يحاول اعداء االمة جرها اليه 
من خالل دعم الرئيس والحكومة المؤقتة  في انجاز المهام الموكلة 
اليهم في اسرع وقت واقل الخسائر  ان مصر وشعبها غالية على كل 
العرب واالنسانية لذلك فليعمل الجميع من اجل مصلحة مصر وأمنها 

واستقرارها. 

 توفيق الجندي 
الحزب االشتراكي أسس لالنتقال للخط األممي 
لحل مشكلة أو اشكالية الثورة لتظل ثورة وتقود 

الواقع كثورة.
تصورات ما بعد الصلح مع الملكيين في تفاعل 
صراع القوى داخليًا وربطا بالتطورات واألوضاع 
االق��ل��ي��م��ي��ة رب���ط ال��ق��الق��ل وع����دم االس��ت��ق��رار 
واالنقالبات بهذه الصراعات داخليًا وخارجيًا  
فالزعيم عبدالله السالل الذي كانت تبعيته لمصر 
وعبدالناصر لم يقل عنه أو يطرح بأنه ناصري كما 

ابراهيم الحمدي.
ولذلك فإنه حين مجيئ علي عبدالله صالح للحكم 
كان المتابع غير المطلع على االسرار يتساءل هل 
يكون مع السعودية كما الغشمي أو ضدها كما 

الحمدي؟
هل هو من القوميين أو ناصري أم بعثي؟ إذًا 
حرب المناطق الوسطى أفرزت قوة واقعية أطلق 
عليهم »االخوان« حتى مع حقيقة ثقل السلفية 

في تلك الحروب؟
ف��إذا السير ال��ى ال��ح��زب االش��ت��راك��ي ج��اء كحل 
ألوض��اع ما بعد الهزيمة القومية كحل ث��وري.. 
فكيف يمكن الحلحلة أو صياغة حل لألوضاع التي 
جاء فيها »صالح« وما أضافته ح��روب المناطق 

الوسطى؟
فبغض النظر عن اتفاق أو اختالف مع الزعيم 
علي عبدالله صالح بعد ثالثة عقود من حكمه 
فإننا ال نستطيع كتاريخ غير التسليم بواقعية 
تفكيره ووصوله الى فكرة عبقرية بإنشاء المؤتمر 
الشعبي العام من خالل حوار وطني بين القوى 
الفاعلة في الساحة والتي صاغت المشترك الفكري 
لها بما يمثل النظرية واألساس النظري »الميثاق 
الوطني« ومن ثم عقد مؤتمر التأسيس واالشهار 

للمؤتمر الشعبي العام.
المؤتمر الشعبي أسس كمظلة تعمل تحتها 
قوى اليسار واليمين والقومية وغيرها، ومثل 
بمعيار وأوضاع ذلك الزمن مستوى واقعي أوله 
واقعية وتفعيل التنوع أو التعدد تحت هذه 
المظلة وبما لم تنجح فيه تجريب وتجارب أخرى 
كما االتحاد االشتراكي في مصر أو ما تسمى الجبهة 

التقدمية في سوريا.

أي حزب أو تنظيم سياسي إنما يقرأ في ومن 
المحطات التاريخية األهم لمساراته أو تسييره 
صراعيًا داخ��ل��ه وم��ع ق��وى أخ��رى أو الستيعابه 
واحتوائه للصراعات ألن هذا االستيعاب واالحتواء 
هو الحرص على أرضية توافق في كل ظرف أو 

محطة.
عندما يصبح االشتراكيون وبعد عدة حروب 
شطرية طرفًا فاعاًل وحاضرًا تحت مظلة المؤتمر 
في ظل استمرار التشطير والحزب القائد بحكم 

عدن.
عندما يكون االخوان بتطرف تحت هذه المظلة 
وعندما يصبح الناصريون بعد محاولة انقالب 

1979م تحت هذه المظلة.
ذل��ك كله يؤكد استحقاق ه��ذه المظلة فوق 

الشكلية والتكتيكية 
في أي بلدان أخرى.

ف���ف���ي ظ�����ل ه���ذا 
ال��ت��م��وض��ع فالشيخ 
ع���ب���دال���ل���ه االح���م���ر 
ك��ث��ق��ل اج��ت��م��اع��ي 
وسياسي وهو رئيس 
االخ�������وان ل���ه ط��رح 
رؤاه رب���ط���ًا بثقل 
كالسعودية ومثل 
ذل����ك ال��ب��ع��ث فيما 

مارسه من دور خالل غزو الكويت مثاًل.
فالواقع بات يتعامل مع التأثيرات الخارجية 
ك��م��ؤث��رات داخ��ل��ي��ة ك���رؤى ألط����راف سياسية 
تطرحها وتناقشها تحت مظلة المؤتمر أو حتى 
مع الشارع من خالل الصحافة وغيرها من الوسائل.
فالمؤتمر كان األرضية الوحدوية بعد مجازر 
1986م بعدن ولكن ليس بتفكير فرض الوحدة 

بالقوة.
وقوف االخوان ضد الوحدة وضد دستور دولة 
الوحدة يؤكد استحالة تحقق الوحدة 1990م 

بدون المؤتمر الشعبي العام.
إنني ربما من أكثر من مارس نقد المؤتمر وبحدة 
وقسوة في فترات من نشاطه وجوانب من أدائه 
ولكن من أجل األفضلية له واألفضل منه، فيما 

لم أفكر يومًا أو لحظة بإقصاء لهذا الثقل لما 
يمثله ذلك من خطر على الواقع ومخاطر تجاه 
القضية الوطنية، المؤتمر هو الحالة الوسطية وهو 
الحاضنة الوطنية الواعية والمستوعبة للمؤثرات 
والصراعات والمتغيرات والمحطات الداخلية 
ته من صراعية  والخارجية ولذلك فمن السهل قراء

وصراعات األطراف األخرى.
الرئيس التوافقي الحالي عبدربه منصور هادي 
هو نائب رئيس المؤتمر وأمينه العام والمشكلة 
لم تكن في تقديم المؤتمر له كبديل حين جرى 
ح��وار مع أح��زاب المشترك بمنزله في بدايات 
أزمة محطة 2011م، ولكن المشكلة أن أطراف 
المشترك حضرت هذا الحوار وهي لم تتوافق وال 

تستطيع التوافق على مرشح بديل من طرفها.
ذل������ك ي����ؤك����د أن 
أح�����زاب ال��م��ش��ت��رك 
الب���دي���ل ألداء هذ 
الدور لديها وتحتاج 
ل��م��ق��ت��رح ال��م��ؤت��م��ر 
ل������ح������ل م���ش���ك���ل���ة 
لديها وبينها أصاًل 

كأطراف سياسية.
م��ادم��ت كصحفي 
وم������واط������ن ي��م��ن��ي 
مارست انتقاد طرف 
سياسي كالمؤتمر بمستٍو عاٍل من الحدة وقبل 
محطة 2011م فذلك يؤكد أن وجهة نظري تجاه 
المؤتمر ليست انساق التفعيل والتفاعل مع هذه 

المحطة أو مجرد نتيجة في سياقها وتسويقها.
ال أرى كل المحطات التي مورست في المنطقة 
منذ آخر الحروب وأول اتفاق سالم مع اسرائيل 
سوى محطات أمريكية تشرك فيها الشعوب أو 
األنظمة كجهاد وارهاب وتفعيل الحروب أيًا كانت 

المباشرة فيها أو غير المباشرة.
محطة 2011م هي استمرار وامتداد لهذه 
المحطات ولهذا فإني لم أكن ضد الطرف الداخلي 
كثورة ولكني ضد ما هو مفروض مسبقًا فأمركة 
وأخونة وتفعيل مرونات واشاعة التسامح داخليًا 
هو أفضل من انقياد لخارج ال يفضي إاّل لمزيد من 

الذل واالذالل والدمار واالفشال.
لست راضيًا عن المؤتمر لفترة ما بعد محطة 
2011م وف��ي اط��ار ش��راك��ة الفترة االنتقالية 
وحكومة الوفاق وال أدري ان جاء ذلك من وضع 
وت��م��وض��ع اض��ط��رار أو الم��ت��ص��اص محطة في 
تداعيات وتوابع ولكن مثل هذه الفترةال تصلح 
لحكم على طرف سياسي، وبالعكس قد تثبت 
األزم��ن��ة وال��ت��ط��ورات ال��ق��ادم��ة ب��أن ه��ذا الهدوء 
والتهدئة أو حتى ما يطرحه البعض ربما للشماتة 
»االن��ب��ط��اح« ما يجسد الوعي األفضل واألهلية 
السياسية األنسب للتعامل مع طرف أو محطة 

أو فترة.
الهزيمة القومية هي التي غيرت الجبهة القومية 
الى الحزب االشتراكي ومن ثم لم يحتاج كطرف 

لتغيير مسماه حين أعاد تغيير خطه األممي.
اذا أمريكا افتراضا خالل أو بعد عقد أعلنت ان 
التنظيم الدولي لالخوان هو ارهابي كما التنظيم 
الدولي للقاعدة فاالخوان ستنتهي كتنظيم دولي 
وأطراف واطياف وبالتالي فالمعيار ليس افعال 
وتفيعل االره���اب كما ي��ح��دث ف��ي مصر وإنما 
الموقف واالع��الن األمريكي وللمتابع استرجاع 

حالة أبو حمزة المصري ربطًا باليمن.
المؤتمر ال يحتاج لتغيير خط اساسي أو سياسي 
له وال لبس أو غموض أو حتى رمادية في االفعال 
والتفعيل السياسي والواقعي من طرفه وهو 
لذلك مستمر وسيستمر بصالح وبدونه وبهادي 

وبدونه.
قبل محطة 2011م كنت أضحك من صحف 
معارضة حينما كانت تكتب عبارة »انتهاء صالحية 
حكم صالح«، فيما تفعيل محطة 2011م كانت 
انهاء لحكام وأنظمة بإرادة غربية مغلفة بثورات 
وربيع عربي ونحوه، ف��إذا أمريكيا والغرب من 
متراكم محطاتها في المنطقة منذ أول اتفاق 
سالم مع اسرائيل باتت هي من يحدد سقف أو 
انتهاء صالحية حاكم أو نظام فإنها ال يمكن أن 
تحدد بدء وانتهاء صالحية لحزب أو طرف سياسي 
وهي وقد انتزعت من شريعة الحرب ضد اإلرهاب 
تحدد صالحية اطراف تتداخل أو تلتحم في افعال 
وتفعيل اإلرهاب فيما ال تستطيع فرض شريعة 

الغاب.
المؤتمر الشعبي العام قوي من متراكم في الواقع 
العام الشعبي اليمني وال يحتاج لقوة وال االستقواء 
بمتغيرات أو م��ؤث��رات خارجية وه��و م��ن ذلك 
يتعامل من ثقة مع المتغيرات كما أزمة 2011م 

وسيكون أقوى بعد انتهاء الفترة االنتقالية.
ولذلك مثلي ربما يستعد لنقده حينذاك كما 
دأب��ت من فلسفة فهم ومفهوم وطني للحرية 
ترفض التذيل للمتغيرات ودور ال��ذي��ول في 

محطات!!

لكنهم أرادوا أن يكونوا على العكس من ذلك تمامًا، 
ويريدون منا أن ندفع الثمن مرة أخرى، وأن نستلب أكثر، 
ويريدون أن يقايضوا فشلهم وفسادهم وفقدانهم 
للمقومات الوطنية واألخالقية للنهوض بالمرحلة، 
بمزيد م��ن المعاناة وال��ت��ده��ور وبمزيد م��ن القبول 
والرضا بتهريجهم السياسي، أي بالتمديد الخفاقاتهم 
ونزعاتهم السلطوية ولكراهيتهم للديمقراطية 
وال��ت��داول السلمي للسلطة، وبغضهم إلرادتنا الحرة 
المتطلعة الى بناء المجتمع الديمقراطي والدولة المدنية 
الحديثة.طوال عامين من حكومة الوفاق وطوال ستة 
أشهر من مؤتمر الحوار الوطني لم يكن الوطن ووحدته 
والسلم االجتماعي اليمني حاضرًا طوال هذه الفترة، 
فالجميع عملوا ضد بناء الدولة  الوطنية، ولهثوا وراء 
تنفيذ أجنداتهم الخاصة والحزبية، ولم يكونوا على 
وفاق وطني أو متكئين على قواعد أخالقية في اللعبة 
السياسية أو في إدارة المرحلة الوفاقية المقيدة بشروط 
وأه��داف وم��ب��ادرات وإنما ظهروا ط��وال هذه الفترة 
كمتربصين ليس فقط باآلخر المختلف، وإنما أيضًا 
بالثروة والسلطة، كما ظهروا كعصبويين وقادة حرب 

في ساحة معركة متخذين وضعية التأهب واالستعداد 
لساعة الصفر التي سوف ينتفض فيها كل طرف على 
اآلخر، أي أن هناك في اليمن معركة مؤجلة سوف يشعل 
فتيلها استمرار الفشل وسياسة تصفية الحسابات، 
واإلقدام على التمديد لمرحلة انتقالية ثانية، في ظل 
استمرار الخروقات والتجاوزات وعدم تنفيذ ما  تبقى 
من نصوص المبادرة الخليجية، واستمرار االغتياالت 
والفساد المنظم الذي يديره ويرعاه رئيس الحكومة 

محمد سالم باسندوة.
األدهى من ذلك أن جمال بن عمر هو نفسه من يرعى 
خلف الكواليس مخطط التمديد لمرحلة انتقالية ثانية، 
وبما يشبه عقد الصفقات تنفيذًا ألجندات أط��راف 
معينة وإرض��اًء لرغباتها وطموحاتها ذات الطبيعة 

الشخصية والمناطقية.
صحيح أن خيار اليمنيين األول هو الدولة الموحدة 
واإلقليم الواحد، اال أن خيار االقاليم في إطار الدولة 
الواحدة سيكون خيارًا ثانويًا وحاًل موضوعيًا ومقبواًل 
في ظل استمرار التجاذبات السياسية التي أخذت منحى 

تشطيري وانفصالي.

في هذا الصدد بدأت الكواليس تشتغل مع قرب انتهاء 
مؤتمر الحوار الوطني، ومنذ أن بدأت تطرح بقوة فكرة 
األقاليم والتفاعل الجماهيري الكبير مع الفكرة كما 
حدث مع بدء فعاليات تدشين االقليم الغربي )الحديدة 
- حجة- المحويت - ريمة( واالقليم الشرقي )المهرة 
- ارخبيل سقطرى، حضرموت، شبوة( إال أن هناك من 
اشتغل من خلف الكواليس لمناهضة وإفشال مشروع 
االقاليم عبر تعطيل انتظام جلسات مؤتمر الحوار 
الوطني، االنسحاب المفاجئ لمكون الحراك الجنوبي 
وتبنيه مرة أخرى لمطالب وش��روط المربع األول من 
األزمة، كمطلب حق تقرير المصير أو دولة من اقليمين 
والندية في الحوار كدولة لدولة، ناسفًا بذلك جهود ستة 
أشهر من الحوار، خاصة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية 
وبشكل الدولة ونظام الحكم، ثم عودته في الوقت 
الضائع بعد اجتماعات وحوارات مع المبعوث االممي 
جمال بنعمر، وما تمخض عنه ما يسمى بحوار )8+8(، 
ليصبح معه التمديد لمرحلة انتقالية ثانية أمرًا حتميًا 
من وجهة نظر البعض وبالتحديد بنعمر والمشترك 
وم��ك��ون ال��ح��راك الجنوبي فصيل محمد علي أحمد، 

وبطريقة فرض التمديد كأمر واقع، وهو التمديد الذي 
سيدفع ثمنه الشعب اليمني على جميع المستويات 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
من المؤسف أن يكون الوطن لدى هؤالء بهذا الحجم 
الضئيل وأن يصل االستنهاض بالشعب وإرادته الحرة 
الى هذا المستوى من االنتهاك والتحدي الصارخ، ومن 
المخجل أيضًا أن يصل مستوى التفكير الى هذا الحد من 
السقوط، وأن تدار أزمة البلد بعقلية التربص والمساومة 

الرخيصة.
عقد مؤتمر ال��ح��وار الوطني على أرض��ي��ة ملغومة 
ومفخخة ل��م يتم منذ البداية تسويتها وتهيئتها 
لنجاح الحوار، من قبل الرئيس هادي وعقالء األحزاب 
ورع��اة المبادرة الخليجية، مع االستثناء هنا الجهود 
الطيبة  والمشرفة لبعض األع��ض��اء من المستقلين 
ومكون المرأة، ومكون المؤتمر الشعبي العام والذين 
حاولوا قدر المستطاع تقريب المسائل ووجهات النظر 
وتقديم التنازالت إلضفاء بعض اللمسات من النجاح 
الجزئي للمؤتمر في ظل التمترس الشديد وراء األجندات 
واألهداف الخاصة، ومع ذلك انتهى المؤتمر بمزيد من 
األلغام والعراقيل وبمزيد من التفخيخ إلفشاله والعودة 

باألزمة الى المربع األول وبشرطية إما.. وإما..
حقيقة لم يعد هناك ما يستحق التمديد أو يوجبه، 
وإنما هناك ما يدعو كل األحرار والشرفاء في هذا الوطن، 
أن يقفوا بصرامة ضد مخطط التمديد واسقاطه شعبيًا 
وسياسيًا، وإسقاط األقنعة المزيفة، والعقلية التي 
أدمنت إدارة البلد وإدارة أزمته من خلف الكواليس 
وعقد الصفقات ونسج التحالفات العصبوية، واإلخالل 
بموازين القوى العسكرية والمدنية لصالح طرف بعينه 
أو أط���راف بعينها، وض��د أط���راف بعينها وبطريقة 

تصفية الحسابات.
األسباب وال��دواع��ي الوطنية كثيرة إلسقاط خطة 
التمديد لمرحلة انتقالية ثانية، يمكن إجمالها فيما يلي:

1- التمديد ف��ي ظ��ل ع��دم تنفيذ ك��ام��ل نصوص 
المبادرة الخليجية، وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية 
المتعلقة بهيكلة الجيش وخاصة ما يتعلق بالفرقة 
المنحلة سيفتح الباب على مصراعيه إلنتاج المزيد من 

األزمات.
2- التمديد يكرس ويرسخ وعي المحاصصة واإلقصاء 
واستمرار اإلخالل بموازين القوى لصالح أطراف بعينها.

3- التمديد يصادر حق الشعب اليمني وإرادته الحرة 
في اختيار حكامه وممثليه.

4- التمديد ن��زوع شمولي يعيد إنتاج دول��ة الفرد 
ومراكز القوى والنفوذ العسكري والحزبي والعشائري 
ويقتل ل��دى أبناء الشعب حلم التغيير وبناء الدولة 

الديمقراطية.
5- التمديد سيتيح فرصة أخرى لمنظومة الفشل 
والفساد المالي والسياسي أن تلعب دورًا خطيرًا في 
تدمير الدولة ونهب الثروة، على حساب التنمية وبناء 

الدولة الوطنية وإنجاز منظومة اإلصالحات الشاملة.
6- التمديد يكرس ويرسخ وعي الفوضى ومنطق 

القوة واإلنفالت األمني وزعزعة األمن واالستقرار.
7- التمديد يمثل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للوحدة 

الوطنية والسلم االجتماعي اليمني.
م��ن ه��ن��ا ن��دع��و ك��ل ال��ش��ع��ب اليمني وق����واه الحية 
والديمقراطية أن تقف ف��ي وج��ه مخطط التمديد 
وأن تكون سدًا منيعًا يحول دون إمرار هذا المخطط 
باسقاطه شعبيًا وسياسيًا، ألن التمديد في ظل الظروف 
الراهنة ال يمثل حاًل وطنيًا بقدر ما يمثل كارثة وطنية، 
كما أن مشكلتنا ليست مع التمديد في حد ذاته، ولكن مع 
منظومة متكاملة من الفشل والفساد والتسلط ومراكز 
القوى وسياسات اإلقصاء وتصفية الحسابات والتدمير 
الممنهج لمقومات الدولة والتي تم خلف الكواليس 
التمديد لها كي تدفع ثمن ه��ذه األزم��ة م��رة أخرى  

والثمن هذه المرة ليس بسيطًا بل كارثيًا.

الزعيم وعبقرية تأسيس المؤتمر 

❞
المؤتمر يتعامل بثقة مع 
المتغيرات وسيكون اقوى

 بعد انتهاء الفترة االنتقالية

❞

االرهاب يزعزع
 أمن مصر

> تأثر ثورة س��بتمبر 1962م بالمد القومي ومن ثم باالس��تعانة بجيش مصر انعكس في 
تشابه تشكيل مجلس للثورة وفي العلم الوطني ومشترك »الطير« وإن اختلف شكله.

وله��ذا فإننا حيث نتوقف أمام مس��مى »جبهة التحرير« نس��تطيع الفه��م بأنها المقاومة 
لتحرير جنوب الوطن من االس��تعمار وحين التوقف أم��ام عنوان »الجبهة القومية« ففي ذلك 
ربط للتحرير بالمد القومي آنذاك ربطًا بمصر والزعيم عبدالناصر حين تنتصر ثورة اكتوبر 
والجبه��ة القومية هي التي ستتس��لم الحكم  فالموضع القومي بع��د هزيمة 1967م لم يعد 
يوفر لها دعمًا بمس��توى ثورة س��بتمبر، ولم يعد امامها إاّل اللحاق بخط ثورة سبتمبر بعد 

الهزيمة القومية أو االستعانة بمد ثوري أممي هو في أوجه.

  مطهر األشموري

 محمد علي عناش

»ال للتمديد« .. نعم للدولة الديمقراطية الموحدة
الفاش��لون والفاس��دون والالهث��ون وراء غنائم وفيد الس��لطة ه��م فقط من يبحث��ون عن تمديد  

ف��ي هذه الفت��رة المتبقية من مؤتمر الح��وار الوطني، هو في حقيقته تمديد لترفهم وش��قائنا.. 
لفس��ادهم وأوجاعنا.. لكذبه��م وال مباالتهم وحس��راتنا، بل أيضًا لخيانتهم العظمى لهذا الش��عب 
والوطن، تمديد ألس��وأ فترة تاريخية عاشها اليمنيون من فش��ل المتحاورين وفشل حكومة الوفاق 
وفش��ل بنعمر والزياني وكل دعاة المبادرة الخليجية، الجميع فش��لوا في إخراج اليمن من أزمتها ولم 
يكونوا عند مس��توى المسؤولية الوطنية والتاريخية، أو أن يكونوا رجال المرحلة الوطنية الحساسة  
هذه، ولو كانوا بحجم هذه المس��ؤولية لكانت األجيال القادمة سوف تكتب أسماءهم بحروف من نور، 

وتخلد مواقفهم العظيمة في أنصع صفحات التاريخ السياسي والوطني لليمن.
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