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لم يكن المؤتمر الشعبي العام يخشى في الله لومة الئم
وال يخاف التهديد والوعيد ،ألنه قد غلب مصالح الوطن
العليا على المصالح الخاصة وجند نفس��ه لخدمة الدين
والوطن واالنس��انية واعتمد منهج الوضوح والمكاشفة
من أجل عزة اليمن وش��موخها ،وأدرك المؤتمر الشعبي
العام وحلف��اؤه وانصاره أن قوة اليم��ن وعزة اليمنيين
ّ
ال يمك��ن أن تتحق��ق إال في ظل وحدة األرض واالنس��ان
والدولة وقوة االرادة السياسية الجامعة ،وقدم من أجل
كل ذلك البراهين العملية التي ال تقبل الجدل الهزلي وال
يرقى إليها الش��ك وال تقبل بغي��ر اليقين المطلق الذي
فرض نفس��ه على الناس كافة بعظم��ة المعتصم بحبل
الل��ه المتين الماض��ي على الصراط المس��تقيم المضحي
بالغالي والنفيس من أجل س�لامة مستقبل أجيال اليمن
الواحد والموحد والقادر والمقتدر.
نعم ..ذلكم هو المؤتمر الشعبي العام الذي جعل من اليمن الواحد
والموحد والقادر والمقت���در عنوانه ،والذي كان المالذ اآلمن لوطن
الـ 22م���ن مايو 1990م والمحافظ على قوة الدولة والس���اعي الى
فرض هيبتها وس���لطانها عل���ى كل مكونات الجمهوري���ة اليمنية
الجغرافية والبش���رية دونما تراجع أو تخ���اذل على االطالق ،وقدم
المؤتمر برهانًا جديدًا عندما هرولت قوى سياسية «عديمة الخبرة
العملية وعقيمة الحنكة وجامدة الحكمة وتابعة الهوى الشيطاني»
نحو تمزيق اليمن وتش���طيره من خالل وثيقة الدمار الشامل التي
أعدت بلي���ل حالك فانب���رى لها المؤتمر الش���عبي العام وفرس���انه

حروب الجيل
الرابع والربيع
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سمير النمر

رغم مرور أكثر من عامين على انطالق
مايسمى بثورات الربيع العربي التي اجتاحت
عددًا من البل ��دان العربية وخاصة االنظمة
الجمهورية ذات الطابع القومي التي نشأت ابان فترة
الخمسينيات والستينيات بعد التحرر من االحتالل
االجنب ��ي ،ورغم م ��ا افرزت ��ه تجربة الربي ��ع العربي
في ه ��ذه البلدان م ��ن تغييرات بنيوية وسياس ��ية
واجتماعية وثقافية افقيًا وعموديًا كان ابرز تجليات
هذه التغييرات مانشهده اليوم في هذه البادان من
فوضى وعنف وضياع وسقوط لهيبة الدولة وتدمير
للمنظومة القيمية والوطنية.
إال اننا كش ��عوب ونخب سياس ��ية وثقافية مازلنا
نتعامل مع هذه التجربة المدمرة بش ��كل س ��طحي
وعفوي من خالل انسياقنا الالواعي الفرازتها ودون
دراس ��ة وتعم ��ق لفه ��م ه ��ذه التجرب ��ة واهدافها
وادواتها وكيف نواجهها ونفضح مخططاتها امام
الرأي العام وخصوصًا في اليمن التي نالها من العبث
والتدمير مالم يناله بلد عربي باس ��تثناء ليبيا حيث
استطاع الجيل الرابع للحروب من خالل ادوات الربيع
العربي ان يحقق في اليمن الكثير من اهدافه والتي
كان اهمها تفكيك المؤسس ��ة العس ��كرية واالمنية
تحت دريع ��ة الهيكلة واخت ��راق هذه المؤسس ��ة
الوطني ��ة م ��ن خ�ل�ال تجني ��د عش ��رات اآلالف م ��ن
المليشيات الحزبية المعروفة بارتباطها بالجماعات
االرهابية وزرعهم في صفوف الجيش واالمن وهذا
االختراق والتدمير لهذه المؤسس ��ة الوطنية افرز
نتائج كارثية على البلد.
ولع ��ل ابرز ه ��ذه النتائج ما حصل من اس ��تهداف
لع ��دد من المعس ��كرات م ��ن قبل عناص ��ر القاعدة
كان آخرها العملية االرهابية التي حدثت في مجمع
العرض ��ي ،اضافة الى حالة االنفالت االمني وس ��قوط
الدموية التي تجري في عدد
هيبة الدولة والصراعات
ً
من المحافظات اليمنية ش ��ماال وجنوب� �ًا وهلم جرا،
هذا بالنسبة للجانب االمني وقد النستطيع ان نحصي
اآلثار الس ��لبية الفرازات الربي ��ع العبري في مختلف
الجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية داخل
مجتمعنا اليمني في ه ��ذه العجالة كونها تحتاج الى
جهود جبارة من قبل المثقفين والمفكرين واصحاب
الرأي ومختلف وس ��ائل االعالم المسموعة والمرئية
والمقروءة للقيام بدورها الوطني واالنس ��اني لكشف
مؤامرة الربيع العرب ��ي وتوعية االجيال وتعريفهم
بحقيقة هذا المشروع وارتباطاته واهدافه وكيفية
مواجهته لكن لالسف الش ��ديد ان النخب السياسية
والثقافية داخل اليمن لم تقم بأي دور في فضح هذا
المشروع واهدافه بل انها تحولت الى ابواق ومروجين
لهذا المشروع البشع وكانوا ومازالوا من أهم ادواته
ولم يس ��تفيدوا من التجربة المصرية التي استطاع
مثقفو مصر وقواها الوطنية الحية ان يكشفوا زيف
هذا المشروع ويسقطوه بمختلف الوسائل حتى تكلل
نضالهم وجهودهم بالنصر الم ��ؤزر في  30يونيو
الذي رس ��م فيه الش ��عب المصري وق ��واه الوطنية
الحية أروع وأجمل لوحة لالنتصار لمصر ولهويتها
وعروبتها ومؤسساتها الوطنية.
ومن هن ��ا وانطالقًا من مس ��ئوليتنا الوطنية تجاه
هذا الوطن المذبوح فاني اناشد وادعو كل من يحمل
بقايا ضمير حي ينبض بحب اليمن الى جمع شتاتهم
والتوحد تحت راية واحدة هي راية اليمن الس ��قاط
مشروع الربيع العبري وانقاذ ما تبقى من هذا الوطن.

قـ ـوة االنتصـ ـار
إلرادة الش ـعب
علي العثربي

الش���جعان وفندوها بندًا بندًا وبينوا عيوبه���ا ومخاطرها المدمرة،
الذين س���اقهم
بصيرة
األمر الذي أذه���ل المهرولين دون بصر وال ُ
ّ
هواهم ومصالحهم الى موقع الفضيح���ة التي ال تغتفر إال بالتراجع
عن ذلك المسار ْ
المع َوج الخطير.
لقد حبس الش���عب انفاس���ه أيامًا عقب الس���قوط ال���ذي وقع فيه
االعالم الرس���مي عندما زي���ف الحقيقة وأظهرها عل���ى غير ما هي
عليه ،وانتظر الش���عب فرس���انه في المؤتمر الش���عبي العام وكل
تج���ن على أحد ،فكان
ش���ركاء الوطن ليقولوا الحقيقة كما هي دون
ٍ
ذلك الموقف الجسور الذي ظهر به المؤتمر الشعبي العام الرافض
أللغام ومفخخات الوثيقة التآمريةَّ ،
وبين بجالء كل مخاطرها فتنفس
الشعب ميثاقًا وطنيًا وثيقًا إيمانيًا يمانيًا،
وأدرك أن المؤتمر الشعبي العام ميثاق يتحرك على أرض الواقع
بكل مبادئه وأهدافه الوطنية الكبرى ،كما أدرك أن المؤتمر الشعبي
هو إرادته الصلب���ة التي تتحط���م أمامها كل االرادات الش���يطانية
وتتساقط أمامها شعوذات الجاهلية العمياء.

< بعد أن وصلت حكومة الوفاق الى الهاوية
في شتى المجاالت ،دأبت على سياسة النهش
في جس ��د المواطن الذي أصبح ال حول له وال
قوة اال الدعاء للمولى العلي القدير أن يخلصه من هذه
الحكومة التي يرأسها محمد سالم باسندوة منذ السابع
من ش ��هر ديس ��مبر العام 2011م ،وت ��دار من قبل
الجماعة االخوانية التابعة لحزب االصالح.
السياس ��ة الجديدة القديم ��ة التي تتبعه ��ا حكومة
الوفاق المتمثلة في ًنهب أموال الش ��عب والنهش من
جس ��ده الميت أص�ل�ا ه ��ي «الموازنة الس ��نوية العامة
للدولة» ،والت ��ي يحاول وزير مالية الوفاق االس ��تماتة
بشتى الطرق لتمريرها على البرلمان الممثل للشعب..
فبالعودة الى تقارير الخبراء والمحللين االقتصاديين
س ��نجد حقيقة ه ��ذه الموازنة الخاصة بالع ��ام الجاري
2014م ،والبالغة -كم ��ا قدمتها الحكومة عبر وزير
ماليتها صخر الوجيه -نحو ترليونان وثمانمائة وثالثة
وثمانون مليار ريال يمني.
وبذل ��ك يكون ه ��ذا الرق ��م أضخم موازن ��ة عرفتها
البالد في الوقت الذي تعاني من ��ه البالد والعباد أزمات
اقتصادية وأمنية ،ناهيك عن السياسية ..كلها أوصلتنا
الى الهاوية خاصة ونحن نعيش على ما يقدم الينا من
مساعدات مالية من الدول الش ��قيقة والصديقة بعد
أن عجزت الحكوم ��ة ومنذ عامها األول بل وأش ��هرها

ينحن للتهديدات
لقد أسفر نضال المؤتمر الشعبي العام -الذي لم ِ
أيًا كان���ت  -عن ذلكم البيان الرئاس���ي الذي أعلن الع���ودة الى جادة
الصواب واصدر المبادئ األربعة باعتبارها الضمانات األكثر فاعلية
في منع االنحراف بمخرجات الحوار الوطني عن مس���ارها الصحيح،
وهو ما قررته الجلسة العامة المنعقدة يوم األربعاء الموافق  8يناير
2014م في المبادئ اآلتية:
 -1إن مخرج���ات المؤتم���ر ووثائقه كافة التي ستش���كل محددات
للدستور القادم ال يمكن أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذي���ة ومبادئه���ا العامة ومع ق���راري مجلس األم���ن «،2014
.»2051
 -2إن مخرج���ات المؤتم���ر ووثائقه كافة لن تؤس���س ألية كيانات
ته���دد وحدة اليم���ن وأمنه واس���تقراره ،وأنها
طائفية
ً
ش���طرية أو ً ً
ستضمن حال عادال وشامال للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة.
 -3إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف الى معالجة مظالم
ضحايا الصراعات السياسية كافة في حدود امكانات الدولة.
 -4ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصًا قاطعة تصون وحدة
اليمن وهويته أرضًا وانسانًا وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.
ََ
لك ْم هو ثمرة كفاح ونضال المؤتمر الشعبي العام الذي ضحى بالغالي
والنفيس م���ن أجل وحدة وأمن واس���تقرار اليمن الواح���د والموحد،
ولذلك استحق المؤتمر الشعبي العام وكل انصاره وحلفائه وشرفاء
الوط���ن اإلكب���ار واإلج�ل�ال ..وبات م���ن الض���روري أن ت���درك القوى
السياسية األخرى أن المؤتمر الش���عبي العام مدرسة وطنية ينبغي
أن ينهل الجميع من منابعها الوطني���ة التي جعلت من اليمن الواحد
والموحد والقادر والمقتدر عنوان ابناء اليم���ن كافة ،وبعد هذا كله
فلتبدأ خطوات إعادة البناء واإلعمار بصناعة الدستور بقوة االرادة
السياسية الواحدة والجامعة بإذن الله.

صوت الحروف

الحكومة تنهب
والشعب صامت!!

إقبال علي عبداهلل

االولى عن إدارة عجلة التنمية التي توقفت منذ األزمة
ُالسياس ��ية المفتعل ��ة مطل ��ع الع ��ام 2011م ،حتى
عرفت اليمن أمام العالم الخارجي والداخلي بأنها دولة
«شحاتة» تس ��رق أموال المس ��اعدات والدعم بطرق
ملتوي ��ة تحاول من خالله ��ا إيهام اآلخري ��ن أنها دولة
تتعرض لالره ��اب ،في الوق ��ت الذي بين ��ت التقارير
الدولية أن اليم ��ن من أوائل الدول الت ��ي يمارس فيها
الفساد من القمة الى القاعدة ،وزاد فيها في ظل حكومة
الباسندوة فقر الناس ،وال أبالغ في القول -بعد أن شاهد
ّ
الكثير منا بالعين المجردة -إن هناك من يقتاتون من
الزبالة ..أقول إن تحذير الخبراء والمحللين االقتصاديين
والماليين من سياس ��ة النهب المنظم والمزدوج التي

تمارسها الحكومة ومنها موازنة العام الجاري أشبه
بما يقول المثل المعروف «مغني جنب أصنج».،
فال اكتفت هذه المصيبة عفوًا الحكومة بما آلت
اليه البالد م ��ن انفالت أمني خطي ��ر عم كل البالد
حتى وصل الى قصر الحكومة ومؤسساتها االمنية..
بل زادت وانتهجت سياسة التجويع ونهب أموال
الش ��عب ..ولعل الموازنة الجديدة خير دليل على
ما نقوله بل ونؤكده ،فه ��ذه األرقام الخيالية التي
جاءت بها الموازنة ال تش ��ير الى التنمية ورفاهية
الناس من خالل تحسين أوضاعهم المعيشية التي
تنهار يومًا بعد آخر.
نشاهد أن بعض الفاسدين وهم
في الوقت الذي َ
معروف ��ون ي ��زدادون ِغن � ٍ�ى ويمتلك ��ون القصور في
الداخل والخ ��ارج وأرصدتهم في الخ ��ارج حدث دون
حرج تخجل من تضخمها كبريات البنوك ..كنا نعتقد
ومنذ االنقالب على الش ��رعية الدستورية مطلع العام
2011م أن تعمل الحكومة الت ��ي جاءت بها المبادرة
الخليجية على تحسين مس ��توى الخدمات المعيشية
للمواطنين وإعادة األمن واالستقرار في وطن ُيعرف
بـ«الس ��عيدة» ،لكننا وجدنا العكس ..كل شيء ينهار
حتى جسد المواطن نفسه لم يسلم من سياسة العبث
الفاشلة لحكومة الوفاق ..علينا أن نفيق ،ألن الموازنة
هي القشة التي ستقصم ظهر الشعب..

المؤتمر صمام أمان للوحدة اليمنية
وهاهو المؤتمر الش ��عبي العام دائم ��ا يثبت قدراته وحكمت ��ه في المواقف
أ /نبيهة محضور
الصعبة التي ال تجعل ��ه ينثني بل يكون اكثر إرادة وق ��وة في تقرير القرارات
المصيرية ليضيف بذلك بصمة جديدة في تاريخه المليء بالمنجزات الوطنية
حينم ��ا تكون الق ��رارات محلية الصن ��ع وبإجماع مختل ��ف االطياف عبر التاريخ .
والمكونات تلقى ترحيبا كبيرًا ورضا من الشعوب بعكس تلك القرارات
التي تصدر بناء على ه ��وى واهداف مصدريها والت ��ي تكتب وتصاغ رسالة نوجهها ألصحاب القرار ان القرارات التي تحدد مصير الشعوب يجب
باي ��دي خارجية  ،فما هي حقيقة اال انتهاك لس ��يادة االوطان وانتهاك لحرية اال تتخذ جزافًا وينبغي اشراك الشعب فيها عبر استفتاء شعبي عام وينبغي
الش ��عوب كتلك الوثيق ��ة التي اقترحها بن عمر للش ��عب اليمن ��ي والتي وقع اال تكون عبر إم�ل�اءات خارجية وانما تدرس بعناية فائق ��ة وبطريقة علمية
عليها البعض ممن فقدوا االحساس والشعور بالوطن منقادين وراء امالءات لمعرفة مدى مالءمتها لوضع البلد وتقاس انعكاس ��اتها الس ��لبية وااليجابية
واجندات خارجية وال يهمهم ان تمزق الوطن او يذبح بأيديهم !! واصبحوا ووضع مختلف االحتماالت لقياس مدى صالحياتها في المستقبل قبل االقدام
وس ��يلة لتحقيق مآرب واهداف األعداء الذين اس ��تغلوا وجود فئة من ضعفاء على الموافقة عليها .
اما ان يتم تحديد مصير الشعوب عبر فئة وداخل الغرف المغلقة فإن ذلك
النف ��وس ومنعدمي الوطنية لتمري ��ر اجنداتهم  .ولكن عناي ��ة الله عز وجل
وتدارك شرفاء المؤتمر لألمر تمكنوا من اعادة صياغة ورسم مستقبل الوطن يعتبر مصادرة لحقوق الشعوب وللديمقراطية المنشودة
بإصرارهم عل ��ى الحفاظ على الوحدة التي اعتبروه خط� �ًا احمر منذ البداية ال
فالشكر والتقدير لقيادة واعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واألوفياء
ينبغي مجرد التفكي ��ر فيها مع الحفاظ على حق ��وق الجنوبين وتبني معالجة الذين يحرصون كل الحرص على وحدة وسالمة الوطن ارضًا وانسانًا.
اوضاعهم مع التأكيد والحرص على الهوية الوطنية والمواطنة المتساوية .
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بيان رئاسة الحوار
ُوجد ليطبق
فيصل الصوفي

مؤتمر الحوار الوطني اقترب من النهاية،
ولكي يكون ختامه مسك ،ال بد من وضع آلية
محكمة لتطبيق بنود بيان هيئة رئاس��ته
الصادر يوم  7من هذا الش��هر ،وه��و البيان الذي
صوت له مؤتمر الحوار في الجلس��ة العامة الثالثة،
فصار واح��دًا من مخرجات المؤتم��ر ،وإطارًا عامًا
لمخرجات الفرق التسع.
لقد أقر مؤتمر الحوار تفويض رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر بتش��كيل لجنة برئاسته لتحديد
عدد األقاليم ،بعد دراسة الخيارات المطروحة (
س��تة أقاليم ،أو اثنان ،أو ما بين ذلك) ،وفقا للبند
الثالث من مخرج��ات فريق القضية الجنوبية ،أو ما
يعرف بوثيقة جمال بن عمر ،التي رفض المؤتمر
التوقيع عليها في  23ديس��مبر الماضي ،ثم وقع
عليها بعد صدور بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار
عشية اليوم الس��ابع من هذا الشهر ،والذي أكدت
مؤتمر الحوار ستضمن حل
فيه الهيئة أن
مخرجات ً
ً
القضية الجنوبية حال عادال.،
ولن تؤس��س ألية كيان��ات ش��طرية أو طائفية
تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره ،ووضع مبادئ
في الدستور الجديد تصون وحدة اليمن وهويته،
وأن ه��ذه المخرج��ات ل��ن تتع��ارض م��ع الالئحة
الداخلي��ة للمؤتمر ،والمب��ادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ،وقراري مجلس الدولي.
رفض المؤتمر الش��عبي وحلف��اؤه التوقيع على
مخرجات فري��ق القضي��ة الجنوبية ،أو ما يس��مى
وثيقة بن عمر في  23ديسمبر الماضي ،إلدراكهم
أن بعضًا من فقراتها تهدد وحدة البالد ،وتكرس
هويتين لشعب واحد ،وتجعل العالقة بين السلطة
الس��لطات األدنى ،محل منازعات
المركزية ،وبين ً
في المس��تقبل ،فضال عن أن الوثيق��ة تخل بمبدأ
المس��اواة بين جمي��ع المواطني��ن ،وتتعارض مع
مرجعيات التس��وية وأبرزها المب��ادرة الخليجية
وآليته��ا التنفيذية ..اس��تمر المؤتم��ر وحلفاؤه
عل��ى موقفه��م رغ��م كل االتهام��ات والضغ��وط
والتهدي��دات التي تعرضوا له��ا ،وقدموا لرئيس
الجمهوري��ة رئي��س مؤتم��ر الح��وار الوطن��ي
مالحظاتهم على تلك الوثيقة.
وتقديرًا منه��م أن  %80م��ن مالحظاتهم قد
تم تضمينها في بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار،
الذي أقرت الجلس��ة العامة الثالثة اعتباره وثيقة
أساس��ية من وثائق المؤتمر أو مخرجًا عاشرًا من
مخرجاته ،بادر المؤتمر الشعبي حينئذ إلى التوقيع
على الوثيقة.
لق��د أك��د بي��ان هيئ��ة رئاس��ة مؤتمر الح��وار،
أن مخرج��ات المؤتم��ر لن تتع��ارض م��ع الوحدة
الوطني��ة ،وال الئح��ة المؤتم��ر ،وال المب��ادرة
الخليجي��ة وآليتها التنفيذي��ة ،وال قراري مجلس
الدولي ،2051-2014وأصبح من الضروري وضع
البيان موضع التطبي��ق العملي ،ولكي يتحقق ذلك
س��يتعين  -في تقديرنا -ع��رض جميع مخرجات
مؤتمر الح��وار على هذا ً البي��ان المجمع عليه ،فما
وافقه منها ،يصبح محال للتوافق ،وما تعارض من
هذه المخرجات مع بي��ان الهيئة يعاد فيه النظر،
إذا لم يستحق اإلهمال.

المؤامرة على وحدة الحلم
مما الش ��ك فيه ان الوحدة اليمنية وجدت
لتبق ��ى وتنتص ��ر ..الوح ��دة الت ��ي انطلقت
لتجسيد الحلم القومي لالمة من المحيط الى
الخليج بعد اكثر من قرن ونصف من الغربة والشتات
والهيمنة االس ��تعمارية لالتراك واالنجليز واستطاع
ش ��عبنا اليمني ان يثبت للعالم اجمع ان ��ه انتصر على
كل مؤامرات االعداء وعلي كل جحافل الغزاة والطغاة
والبغاة بإعالن حريته في الـ 26من س ��بتمبر والـ14
من اكتوبر ليعلن للعالم اجمع استعادة وحدة االرض
واالنس ��ان التاري ��خ والجغرافيا الروح والجس ��د في ان
رفرف علم الجمهورية اليمنية في عنان السماء يوم
 22من مايو 1990م لنثبت للعالم اجمع اننا اصحاب
حضارة ومجد وانتصار على الذات وإرادة تهابنا المنايا
نطوي الحزن ونلملم الشتات تلك واردة ..الوحدة التي
ردت االعتب ��ار لش ��عب كاب ��د ّ
االمرين إن ته � ّ�رب الى
جنوب الوطن اعتقل ُوحوكم على انه رجعي متخلف
وإن ّ
تهرب الى ش ��مال الوطن اعتقل ُوحوكم على انه

شيوعي كافر كانت الوحدة ومازالت هي االمل والحرية
واالنتصار على كل عوامل الضعف.
ان التراكم ��ات الت ��ي عانى منها الش ��عب من صعدة
الى المهرة لم تحقق للش ��عب حلمه وارادته الحرة اال
يوم ان اعل ��ن للعالم اجمع وحدت ��ه وأن المعاناة التي
تعرض لها ابناء المحافظات الجنوبية بعد االستقالل
من قتل ومجازر وتنكيل ومالحقات وتعذيب وقمع
ومصادرة لالمالك والحرية ابان حكم الجبهة القومية
والحزب االش ��تراكي اليمني الذي طغ ��ى وبغى وعاث
في االرض الفس ��اد بحق ابناء ش ��عبنا في المحافظات
الجنوبي ��ة والش ��رقية ..حقيق ��ة لقد تنف ��س كل ابناء
شعبنا نسيم الحرية واستنش ��ق عبير االمل االخضر
من جديد اال ان مركز الق ��وى التي نهبت المحافظات
الشمالية والغربية هي نفسها التي نهبت المحافظات
الجنوبي ��ة والش ��رقية وعملية خصخصة مؤسس ��ات
القطاع العام وتس ��ريح ابناء القوات المسلحة واالمن

َ
محافظة الضالع لتتص ��دع لهولها صم
بعد حرب صيف 1994م جعل
الحجارة وان تلك العملية البش ��عة التي
المعاناة والشعور بالغبن تتزايد
تمت بحق اخواننا في مدرسة اقيم فيها
كل
وتتفاقم كل يوم ل ��م تعالج ً
حفل عزاء البد ان يتحمل مرتكبوها من
تلك التراكمات والس ��لبيات اوال
الطرفي ��ن جزائه ��م الع ��ادل اي� �ًا كانت
بأول مما دف ��ع بأولئك المغلوب
مكانته وس ��لطته ،ان ه ��روب حكومة
�اق
عل ��ى امره ��م ال ��ى االنط�ل
توفيق الجندي
حائط المبكى من تحمل المسئولية عن
ف ��ي الح ��راك الس ��لمي للمطالبة
حالة االنفالت االمني تستدعي ان تقدم
بحقوقه ��م المش ��روعة اال ان
تغاضي السلطات الرسمية عن تلك المطالب زادت من الحكومة استقالتها والبد ان يتوافق الجميع على عقد
حدة االحتقان حتى وصلنا الى ماوصلنا اليه ..ان االحداث اجتماعي جديد قائم عل ��ى الوحدة المقترنة بالعدالة
المأس ��اوية في المحافظات الجنوبية والشرقية ً
سواء االجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة المتساوية في
الت ��ي ترتكبها القاعدة في اكبر حرب اس ��تنزاف ضد الحق ��وق والواجبات ورد المظالم ال ��ى اهلها والبد من
القوات المس ��لحة واالمن او تلك الهبة التي استغلتها معالجة تش ��مل كل المظالم التي تع ��رض لها اخواننا
العناصر المطالبة بتقرير المصير واالنفصال لتعيث من يوم اعالن االستقالل الى يومنا ،ان الوحدة ُوجدت
في االرض الفس ��اد ل ��م تواج ��ه بالعق ��ل والحكمة بل لتبقى وتنتصر ولكن عملية السلب والنهب والتعسف
فوجه ��ت عس ��كريًا بطريق ��ة زادت الطي ��ن بلة ،ان والغبن والقتل ليست وس ��يلة للحل ..فهل يدرك كل
تلك الجريمة الت ��ي ترتكب بحق ابناء ش ��عبنا من ابناء العقالء ذلك قبل فوات االوان؟!

