
متى نفيق ؟!

ال يزال البعض يحاول جاهدًا حل لغز ذلك 
البيان وش���فراته الواضحة إجابته والظاهرة 
تشفيراته والذي نش���ره المؤتمر الشعبي العام في 
موقع »المؤتمر نت« واصفًا "رئيس الوزراء باسندوه 
بالمناضل" وكأن ذل���ك المصدر في المؤتمر إرتكب 
جرمًا ال يغف���ر وخطية ال توبة منه���ا بذلك الوصف 
الذي لم يستوعبه البعض ، ويبقى المصدر قياديًا 

مؤتمريًا نحترمه ونجله كوننا أعضاًء في التنظيم.
فأن تصف ش���خصًا بصفة يمكن القول أنه حملها 
لفترة زمنية معينة ليس طمس���ًا لسلبيات يحملها 
الش���خص نفس���ه فاالنصاف واجب وإنكار الحقائق 
نقص ويبقى "كل شيء في بابة" كما نقول في كالمنا 

الدارج ..
إننا أبناء المؤتمر الشعبي العام نعتز بقياداتنا التي 
صمدت وما زالت صامدة برغم كل المؤامرات التي 
دبرها أعداء الوطن ضد بالدنا وحزبنا وقيادة حزبنا إال 
أننا جميعًا ما زلنا نفخر بكل تلك المواقف العظيمة 

والتي ال يمكن أن ينكرها حتى أعداء حزبنا .

قي���ادة المؤتمر الش���عبي الع���ام حملت 
هم الش���عب وتطلعاته في أشد الظروف 
وما زالت في الصف���وف األولى تناضل بكل 
بس���الة وإستبس���ال من أجل الحفاظ على 
الوطن ومكاس���ب الجمهورية والوحدة.. 
وس���تظل الرقم األصع���ب ف���ي الخارطة 
الحزبي���ة اليمني���ة، فتن���ازالت المؤتم���ر 
وقيادته في االزمة التي كادت أن تعصف 
بالبالد لم تكن إال دلياًل على عظمة حزب 
جعل مصلحته جانبًا وتطل���ع الى تحقيق 
مصلحة الوطن وتطلع���ات اليمنيين وما 
كان التوقيع على المبادرة الخليجية التي 
مثلت خارطة الطريق للخروج بالبالد من 
االزم���ة إال حفاظ���ًا على الوط���ن ومنجزات 

تاريخي���ة تحققت وحقنًا لدٍم يمن���ي أرخص حينها 
رئيس الجمهورية السابق على تقديم روحه ومعه 
العديد من قادة المؤتمر من أجلنا وإختاروا الشهادة 

لنعيش بسالم ..

يدرك الجميع موقف 
المؤتمر الش���عبي العام 
���دته  العظيم الذي جسَّ
جلس���ات مجلس النواب 
الصاخب���ة بإستبس���ال 
نوابه وبجانبهم الكثير 
م���ن الوطنيي���ن الذين 
رفض���وا رفض���ًا قاطعًا 
الجرعة القاتلة االخيرة 
م���ن حكوم���ة بالدن���ا 
المتهالكة ، وبذلك فإننا 
واثق���ون كل الثق���ة بأن 
المؤتمر لم يوافق على 
ما يروج ل���ه المروجون ، 
وكذلك ندرك تمامًا حنكة القيادة ودرايتها بكيفية 

التعامل الحصيف مع هذا القرار.
نعي ونفهم أن سياس���ة المؤتمر والمرتكزة على 
أسس ومبادئ الميثاق الوطني تدرك ما الذي يجب 

فعله في هذا الوقت وماذا يجب عليها أن تفعله في 
المستقبل ..

إن الذي���ن يع���ون طبيع���ة المرحلة يدرك���ون أن 
ق���رارات قي���ادة المؤتمر ه���ي األكثر حرص���ًا على 
مصلحة الوط���ن ومصلحة كل مواط���ن يمني وتعي 
جيدًا نتائج قراراته���ا وبياناتها ، فسياس���ة الصبر 
والح���وار يعرفه���ا الجمي���ع بعظمته���ا من���ذ العام 
1990م م���رورًا ب���كل المراحل واالزم���ات وخاصة 
أزمة العام 2011م ويدركون أن الحكمة والحنكة 
السياسية والِحلم العظيم يحقق نتائج باهرة بأقل 
الخس���ائر التي التبذل فيها االرواح وال تس���ال فيها 

الدماء ..
لنتعلم الصب���ر ولنأخذ من حكم���ة وحنكة وصبر 
زعيمن���ا منهاجًا في ذلك لنأخذ من مرونة الساس���ة 
الكبار ولندع عنجهية من دم���روا بلدانهم - فقط 
إلنهم تشبثوا بكلماتهم ونسوا شعوبهم وأوطانهم 
فكان الجميع خاس���رًا، ولم ينتصر إال االعداء الذين 

ظفروا بخيرات تلك البلدان .
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زاوية حارة

فيصل الصوفي

قت���ل 25 إرهابي���ًا ف���ي الكمائ���ن الثالث���ة التي اس���تهدف بها 
اإلرهابيون جنود اللواء 135 مش���اه، في طريق المكال- سيئون، 
وفي الهجوم على مقر المنطقة العسكرية األولى، وطرد إرهابيو القاعدة 
من مدينة القطن الت���ي قرروا أن تكون "إمارتهم إس���المية ".. وقد كان 
قتل هؤالء األشرار مدعاة لسرور الرئيس، والقيادة العسكرية.. وقد رد 
تنظيم القاعدة على ذلك بذبح 14 جنديًا يوم الجمعة في حوطة شبام، 
والمنتظ���ر اآلن أن يرد الجيش على هذا الغدر الكبي���ر الدنيء، ردًا يعيد 
به اعتباره، ويثأر ألفراده، ويش���في صدور أسر الش���هداء، والمواطنين 
الموجوعي���ن من هؤالء "الدواع���ش" الذين وعد محم���د اليدومي رئيس 
حزب اإلصالح، بأنهم س���يرتكبون أفعااًل يجب أن يتقبلها الذين سكتوا 

عن أفعال الحوثيين في عمران!
لقد زعم تنظيم القاعدة اإلرهابي أنه ذبح الجنود األربعة عشر، ألنهم 
شيعة، روافض، رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي توجيههم لقتال 

الحوثيين في الشمال، وجاء بهم إلى الجنوب لكي يقتلوا أهل السنة!
هل تتذكرون الذين استقى منهم تنظيم القاعدة كالمه الجديد هذا؟ 
إنهم الذين حرضوا ضد الجيش في وسائلهم اإلعالمية وفي خطبهم في 
المجامع والجوامع، الذين قالوا إن الجيش حوثي، وإن الرئيس ووزير الدفاع 
رفضا زج الجيش في حرب عمران بين اإلصالح والحوثيين، وإن الرئيس 
ووزير الدفاع رفضا توجيه الجيش لضرب الشيعة الحوثيين في الشمال، 

بينما يوجهان الجيش لقتل أهل السنة في أبين وشبوة وحضرموت..
 ألم يقولوا ذلك منذ اليوم األول للحرب على اإلرهاب في أبين وشبوة؟ 
نعم لقد قال رئيس حزب اإلصالح ذلك، وقاله باتيس القيادي في حزب 
اإلصالح ف���ي حضرم���وت، وغيرهم م���ن القياديين كثير، وقاله الش���يخ 
المعلم، والش���يخ الحزمي، وغيرهم وغيرهم، وقالت وس���ائل إعالمهم 
ذلك، وأكثر منه، وها هو تنظيم القاعدة يردد نفس الفرية التي استقاها 
م���ن أفواهه���م وصحفهم ومواقعه���م االلكتروني���ة كثيرة الع���دد.. إن 
اإلرهابيين ال يعدمون المبررات عندم���ا يقتلون ويذبحون، وأصبح لهم 
اليوم مبرر جديد إضافيًا، لقتل جنود وضباط الجيش واألمن، وهو نفس 
مبرر اإلرهابيين ف���ي بلدان عربية أخرى مثل س���وريا والعراق، والمبرر 
الجديد هو أن ه���ذا جيش رافضي، وحوثي معاد ألهل الس���نة، وأداة بيد 
أمريكا، حسب ما قاله اإلرهابي جالل بلعيد قبل أن يفتتح حفلة ذبح الجنود 
يوم جمع���ة الله األخيرة.. لقد كنا نعتق���د أن المقصود بالدواعش الذين 
بشر بهم، وطالب بالرضا عن أفعالهم، محمد اليدومي وأمين العكيمي، 
هم فق���ط دواعش القاعدة ف���ي الجوف الذين يقاتل���ون إلى جانب حزب 
اإلصالح ضد الحوثيين، فإذا الموضوع تنظيم القاعدة كله، وأينما وجد، 

في حضرموت وغيرها.

هكذا هم النبالء الوطني���ون الذين جعلوا 
من اليمن الكبير من قلب المحيط الى قلب 
الصحراء جس���دًا واحدًا موحدًا ال يقب���ل التجزئة أو 
التشطير وال يرضي بغير الدولة المركزية القادرة 
والمقتدرة والواحدة والموحدة، ألن هؤالء العظماء 
احفاد معين وس���بأ وحمير امتلك���وا رؤية وطنية 
استراتيجية بعيدة المدى خالصتها تجميع عناصر 
القوة القومية للجمهوري���ة اليمنية، ألنهم أدركوا 
تمام االدراك أن قوة اليمن وعزتها وشموخ ابنائها 
في وحدة األرض واالنس���ان والدولة، وألنهم آثروا 
ألجيال اليمن القادمة العزة والش���موخ، فقد بذلوا 
الغالي والنفي���س من أجل مس���تقبل االجيال وقوة 
التالح���م الوطني فكان م���ن المهرة خي���رة ابنائها 
االفذاذ الذين عش���قوا الوحدة اليمنية وجلعوا من 
علوه���ا وعظمة ابنائه���ا عنوانهم المجي���د واأللق 

اليماني الواحد والخالد.

نعم كان من ابناء المه���رة االبطال الذين 
تركوا بصم���ات الع���ز والش���موخ والكرامة 
رج���ل بحجم اليم���ن الكبير وقام���ة وطنية 
س���امقة كان لها تاريخها الش���بابي الطموح 
الذي يمتلك مش���روعًا حضاريًا كان بمثابة 
العالمة الوطنية الفارقة في معرفة الرجال 
االوفي���اء والعظماء، نع���م كان علم���ًا بارزًا 
من أع���الم اليمن التي ال تنحن���ي هاماتها إاّل 
للواحد القهار وال تقبل بتقسيم أو تشطير 
، فقد كان يمتلك حماس الش���باب وحكمة 
النبالء وطموح االقوياء ووفاء الكرماء وكرم 

البسطاء.. إنه خالصة الوطن الواحد والموحد الذي 
تربى جس���ده الطاهر على قدس���ية ت���راب اليمن 
الغالي فكان يمنًا واحدًا تكونت فيه خارطة اليمن 
الموح���د، فنجده من مي���دي وعاهم وم���ن كمران 
والجوف ومن باب المندب ومن الخراخير والوضيعة 

ومن صرفيت ومن رأس عيسى ومن الوادي سيئون 
ومن حجة ومن سقطرى ومن تعز ومن كل ذرات 
التراب اليمني الطاهر.. نعم إنه فقيد الوطن اليمن 
الكبير المناضل الجسور االستاذ علي محمد خودم 
عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الش���عبي 
العام محافظ المهرة الفارس الوطني الغيور الذي 

ال ُيشق له غبار.. رحل عنا جسدًا ويبقى روحًا وفكرًا 
وحدويًا عط���رًا تنهل من ينابيع أف���كاره الوطنية 

األجيال القادمة.
إننا نش���عر بعظيم األس���ى وش���ديد الح���زن ألن 
اليمن خس���رت وطنيًا فذًا من ابن���اء الوطن الواحد 
والموحد ورغم خس���ارة الوطن لمثل هذا العلم إاّل 
أنه هذا البطل الوحدوي الجس���ور، وأن كنا نش���عر 
بألم فراق فقيد الوطن الكبي���ر إاّل أننا كذلك نعتز 
بدماثة أخالق���ه وعلو همته وش���موخ وفائه وقوة 
إرادت���ه ونجعل م���ن كل ذل���ك العلو والهم���ة زادًا 
لألجيال القادمة لتدرك أن الرجال العظماء هم من 
يجعلون وحدة الوط���ن عنوانهم ومصدر قوتهم 
واعتزازهم.. وفي األخير ليس بوسعنا إاّل أن ندعو 
الله له بالرحم���ة والمغفرة وأن يس���كنه تعالى في 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والوطن كله الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

د. علي العثربي

 سألتني ، ذات ظلمْه ،
أبتي  : هل نحن أحرار

كما كنا ، وهل .........؟!!
ثم ران الصمت

وانفجرت شموٌس
عزفت بين ضلوعي 

َر أمْه .
ْ
ِسف

ابنتي:
لم نعد نحن كما كنا 

ولكن ........!!
 شعاٌع 

َّ
ربما ظل

غادر السرب طريقْه . 
سميه ..لقد سماه

ً
ال أ

 الشعوب
ُ
تاريخ

" اسبارتكوس " ، 
غير أني سأكّنيه 

." 
ْ
" الحقيقة

دورة األيام 
ساعات، دقائق، وثواٍن

و...........!!
ونواة تشعل الكوَن
ات جحيمًا ، والفضاء

التي انحسرت 
عن الذل المسيِس

 سوف يفجئوها بريقه .
*  *  *

ابنتي:
نحن أحرار

متى كنا نحسُّ النوَر
يومض في دواخلنا ،
وعشب األرض ينمو

في فجيرتنا ،
وبوح األمل 

المأمول يزقو
في حناجرنا ،
وسّر الكيمياء
يعيد دورتنا ،

ر حلٌم
ّ

هنا يخض
في مآقينا ليشهد

ذات فجٍر قادم
متنا .

ُ
ميالد أ

خودم في مواكب 
الفرسان

علي عمر الصيعري

أيقونة 
الحرية

 دأبت بع���ض الوس���ائل اإلعالمية 
وتحدي���دًا المواق���ع اإلليكتروني���ة 
اته���ا وم���ن يمولها، إلى  المعروف���ة بانتماء
محاول���ة تش���ويه الحقائق وبث س���يل من 
األكاذيب التي في الكثير منها تتكشف نوايا 
وحقائق هذه المواقع.. ولعل ما يتعرض له 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام من نصيب أوفر من أكاذيب 
بعض األقالم منها التي كانت قبل تس���ليم 
الزعيم السلطة طواعيًا للمناضل عبد ربه 
منصور هادي النائب األول لرئيس المؤتمر 

األمين العام كانت تمجد وتس���بح للمنجزات 
التي حققها الزعيم خ���الل قيادة الدولة على 
مدى أكثر من ثالث���ة عقود.. وه���ا هي اليوم 
تنقل���ب وبداف���ع مادي عل���ى ما كان���ت تكتبه 
وتقوله.. نحن ال يهمنا كل ذلك ولسنا هنا في 
صدد الدفاع عن الزعيم، ألن- وهذه حقيقة- 
م���ا تحقق للوطن خ���الل قي���ادة الزعيم حتى 
األزمة المفتعلة مطلع 2011م أكبر بكثير 
ات واألكاذي���ب.. ولعل  وكثي���ر م���ن االفت���راء
ازدياد حب الناس في كل أنحاء الوطن للزعيم 
يؤكد أن م���ا حققه م���ن انج���ازات حفرت في 
وجدان ونفوس الناس في كل مكان في المدن 
والقرى والس���واحل والبوادي والوديان وحتى 
في الجبال التي كانت قبل تسلم الزعيم الصالح 
مقاليد الحكم، منسية بل مشطوبة من خارطة 
الوطن وكأن السكان فيها يعيشون في كوكب 
آخر وليس على األرض اليمنية.. هذه حقيقة 

وتحاول عبثًا بعض األق���الم الرخيصة القفز 
عليها وكأننا شعب ليس له تاريخًا يعرف ماذا 

في سطوره ومن كتب هذه السطور.
المهم واألهم في تناولنا اليوم أنه لم يخلق 
بعد من يس���تطيع أن يمحو صورة ومنجزات 
الزعيم علي عبدالله صالح من ذاكرة وعقول 
ات  ووج���دان الن���اس الذي���ن زادتهم افت���راء
وأكاذيب المعتوهين حب���ًا للزعيم وللمؤتمر 

الشعبي العام..
نظ���رة واح���دة ب���دون النظارات الس���وداء 
إل���ى الواق���ع ال���ذي يعيش���ه الوط���ن الي���وم 
وحالة الفوض���ى واالنفالت األمن���ي واالنهيار 
االقتصادي وتدني مستوى معيشة الناس.. 
كافية لمعرفة وتبيان أن الزعيم علي عبدالله 
صالح جنب الوطن والشعب الفتن واالقتتال 
وإراقة الدم���اء.. وأوج���د األمن واالس���تقرار 
وأرس���ى دول���ة النظ���ام والقان���ون رغ���م كل 
التحديات والصعاب الت���ي كادت أن تعصف 

باليمن، منذ البداية.. قاد سفينة الوطن 
إلى شاطئ األمان وكان ربانًا ماهرًا شهدت 
له تل���ك األم���واج العاتية الت���ي واجهتها 

سفينة الوطن.
الحقيقة التي علينا ع���دم التنكر لها أن 
المناضل المش���ير عبد ربه منصور هادي 
رئي���س الجمهوري���ة يق���ود الي���وم نفس 
الس���فينة ويواجه تحدي���ات كبيرة بفعل 
سياس���ة حزب اإلصالح وعرقلة مس���يرة 
قيادة »بن هادي« ولك���ن المناضل هادي 
حكيم���ًا تعلم الحكمة م���ن الزعيم والذي 
عمل معه نائبًا ألكثر من عقد ونصف العقد.. 
تعلم ف���ن القي���ادة والصب���ر عل���ى المناوئين 
لسياس���ة النظام والقانون.. وفوق ذلك تعلم 
من المؤتمر الش���عبي العام قي���ادة الجماهير 
ومواجه���ة التحدي���ات وإن كان���ت الصعوبات 

اليوم أكبر وأعقد..
إن إنج���ازات الزعي���م عل���ي عبدالل���ه صالح 
وقيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
ات واألكاذيب  أكبر بكبر الس���ماء من االفتراء
التي- كما أش���رنا- نع���رف مصدرها والهدف 
منها.. ولذلك نق���ول ونؤكد أن هذه األكاذيب 
التي تبعث عل���ى الغثيان لن تن���ال من مكانة 
الزعي���م وال المؤتمر الش���عبي الذي هو حزب 
الوطن بإجم���اع كل الناس الذين أدركوا اليوم 
وبعد مضي قرابة ثالثة أع���وام ب�أنهم بأمس 
الحاجة لقيادته لوطن خاصة وانتهاكات حزب 

اإلصالح تجاوزت الحدود.

ثقتنا بقيادتنا كبيـــرة..

عبداهلل المغربي

لقنوا اإلرهابيين 
مبررًا جديدًا

إقبال علي عبداهلل

لن ينالوا 
من الزعيم
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في كل منعطٍف.. صراع
يلون تعرجات كل البقاع

مكلل بالدموع وااللتياع
ويتخفى وراء أكثر من قناع

فتتراضى، في قلبك
جذور االقتناع،

وقد يتساوى في مخيلتك،
الشرفاء والرعاع

في كل مكاٍن تلجه
تغزوك نوبات الصداع

وفي غسق الدجى
وقت صعود الرجاء

يلوح شبح التغول والضياع،
وأنياب مكشرة.. لألسود والضباع
فتزرع في وجدانك ألطف انطباع

وتتعافى مفاصلك
من صريخ األوجاع،

ة وتقدير األوضاع وتحسين قراء
وبين كل صراع وصراع.. ينشأ صراع!

الموت القادم مع ريح الشروق
يبقى محلقًا من فوق

في السقف ثمة شقوق
والجدران ترتعش في حقوق

واألعمدة يتس����اقط 
منها مع االهتزاز، 

رذاذ الخروق
 . . ينهي����ك ي  ل����ذ ا

بنعومٍة
ولحيواناتك.. يحدث 

نفوق
»ول����ك الس����اعة التي 

أنت فيها«
ل م����ع طول  وتتس����اء

العذاب،
وأنياب هذا العقاب

متى نفيق؟! ونوقف النعيق!
ونمحو حلقات وحفالت الدم الطهور،

ومتاهات الفسوق،
ونستقبل اشراقات األمل،

وإلماحات البروق،
ورعشات التقاء العاشق والمعشوق

نعيش.. في سالم
نتحاضن.. بأذرع الوئام،

ونمضي.. في الطريق
شاهرين العزم والود الوثيق،

ونثق ببعضنا كل الوثوق،

ونزي����ل آث����ار الجراح 
والحروق

لتغدو حياتنا بلس����مًا 
يلطف،

يق����وي،  ًا  كس����ير وأ
وينطق

وربيعًا يروق،
وتحل����ق، فوقن����ا راية 

خفاقة
األفئ����دة تهف����و إليها 

مشتاقة
التمايز فيها، وال فروق!

وداعًا يازمان العقوق،
وياعهد الجحود والمروق

وطني.. توهج ونبوغ
سيظل نابضًا بعشٍق

تمدد في الحنايا والعروق،
وفجرُه الوضاُح

يشرُع في البزوغ

آخر الكالم
ومن هاب أسباب المنايا ينلنُه

وإن يرق أسباب السماء بسلِم
»زهير بن أبي سلمى«

لم تعرف اليمن وال المنطقة العربية من 
قبل أي شكل من أش����كال التداول السلمي 
للسلطة، وإنما كان االنتقال السياسي للسلطة يتم 
في الب����الد العربي����ة عمومًا ومن بينه����ا اليمن عبر 
أس����لوب االنقالبات العس����كرية والتناحر السياسي 
والذي يفض����ي إلى ح����دوث حروب أهلي����ة مدمرة 
تقضي على األخضر واليابس وتوقف عجلة التنمية 
وتعمق االنقسام بين أبناء المجتمع الواحد وتلغي 
اآلخر بل وتنفيه إلى خ����ارج الوطن وتمارس بحقه 
كل أش����كال القمع واالعتقال والتعذيب والس����حل 
والتشريد.. الخ.. حتى جاء تجسيد أول عملية تداول 
سلمي للسلطة في المنطقة العربية وتحديدًا من 
داخل اليمن والذي كان يعد ذلك من المستحيالت، 
لكن ذلك تحقق في 21 فبراير 2012م بفضل من 
الله ثم بفضل من اصرار الزعيم والقائد الوحدوي 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.. 
ليصبح ذلك اليوم التاريخي والفريد من نوعه ليس 
في بالدنا وحس����ب بل وف����ي المنطق����ة العربية هو 
واحد من أهم منج����زات الزعيم العرب����ي الفذ علي 

عبدالله صالح.
وفي لمحة سريعة عن تاريخ هذا القائد الوطني نجد 
أنه قد حرص منذ توليه مس����ئولية قيادة اليمن عام 
1978م على تحقيق العديد من المنجزات الوطنية 
الهامة ومنها اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واعتماد 
النهج الديمقراطي التعددي كاسلوب لنظام الحكم، 

حيث تجلت رؤيته االستراتيجية 
الثاقب����ة ف����ي تعزي����ز وترس����يخ 
التجرب����ة الديمقراطية من خالل 
عملي����ة سياس����ية تطويري����ة 
وتحولي����ة توج����ت بالمش����اركة 
الش����عبية في الحكم وفي صناعة 
القرار بعد أن كان تحقيق ذلك أمرًا 
بعيد المنال خصوصًا في بلد مثل 
اليمن، وإذ لم يمض وقت طويل 

على مغادرته دياجير القرون الوسطى والتحرر من 
طغيان وظلم التخلف االمامي آنذاك في شمال الوطن 

والجور االستعماري في جنوبه.
وقد حرص الزعيم على ترسيخ وتطوير التجربة 
الديمقراطية من أجل بناء مؤسس���ات الدولة ليكون 
بذلك االهتم���ام والرعاي���ة للتجرب���ة الديمقراطية 
قد أعطى للثورة اليمنية الس���بتمبرية واالكتوبرية 
وألهدافها زخمًا جديدًا وغير مسبوق جسد تطلعات 
الش���عب في أن يصبح هو مصدر الحكم ألية سلطة 

تتحمل مسئولية قيادته في الحاضر والمستقبل..
ولعل ذلك االهتم����ام بالتجربة الديمقراطية من 
قبل الزعيم صالح قد مكن الش����عب من االمس����اك 
بزمام أموره بيده.. وذلك انجاز كاٍف ليدون إسمه 
في تاريخ اليمن كقائد مح����وري ألعظم التحوالت 
التي شهدتها اليمن في العصر الحديث، واليمكن 
معه أب����دًا طم����س أو نك����ران أو تغيي����ب منجزاته 

الوطنية والتاريخية العظيمة 
والعمالق����ة والمتمثل����ة ف����ي 
طي����ة  لديمقرا ا و لوح����دة  ا
والت����داول الس����لمي للس����لطة 
في لحظ����ة عاب����رة أو اخفائها 
خلف الغبار والضجيج الكاذب 
الذي يثيره البعض من القوى 
التقليدية الحاقدة على الوطن 
ومنجزات����ه والت����ي يحاول����ون 
تعمية رؤية الناس عن الحقائق الدامغة والشواهد 

الماثلة للعيان.
لقد أظهرت الفعاليات السياس����ية األخيرة مدى 
قوة وصالب����ة وارتب����اط ه����ذا التنظيم السياس����ي 
العم����الق بالجماهي����ر اليمني����ة ومدى وف����اء هذه 
الجماهير له رغم كل المحن والعقبات التي واجهته 

خالل أزمة 2011م وحتى اليوم.
ان عظمة منجز 21 فبراير 2012م قد فتحت 
صفحة جديدة للتس����امح السياسي واالنتصار على 
ماضي الصراع����ات، ولعل األصوات التي نس����معها 
اليوم تنعق للمطالب����ة باقصاء زعيم بحجم الوطن 
التعبر إالَّ عن افالس وعجز وفشل سياسي ذريع، 
وع����ن بقايا ماض����ي يعاني م����ن عق����دة النقص وما 
أحوجهم إلى أن يستشعروا المسئولية الوطنية في 
هذه المرحلة الخطيرة والهام����ة من تاريخ اليمن 

المعاصر.

احمد مهدي سالم

الزعيم والمنجز الديمقراطينص خاطرة

ياسر شمسان الشبوطي


