
يج���در بن���ا جميع���ًا ونحن عل���ى أعتاب 
مرحل���ة جديدة تعيش���ها البل���د في ظل 
المتغيرات التي شهدها الواقع السياسي 
بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة أن نقوم 
بمراجعة وتقييم مواقف األحزاب والقوى 
السياسية في تعاملها مع مفردات األزمة 
السياس���ية التي عاش���ها الوط���ن منذ عام 

2011م الى يومنا هذا.. وكيف تباين���ت مواقفها ما بين مؤيد 
وأداة فاعلة ف���ي األزمة وصانع لها وما بي���ن مواجِه لألزمة للحد 
من تداعياتها وآثارها الس���لبية على البلد ف���ي مختلف الجوانب 
االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية، والشك أن أحزاب 
اللقاء المشترك وقوى النفوذ والفساد كانت ومازالت فاعاًل رئيسيًا 
في صناعة األزمة التي شهدها البلد وبدعم دولي واقليمي عبر 
ما ُيس���مى بمش���روع الربيع العربي، وأنا هنا لست بصدد تقييم 
المواقف الس���لبية ألح���زاب اللقاء المش���ترك باعتبارها العنصر 
األساس���ي لمفاعي���ل الألزمة التي عاش���ها البلد والتي س���نحتاج 
الى سلس���لة طويلة من التناوالت لرصد مواق���ف هذه األحزاب، 
وإنما س���أتناول بعض مواقف المؤتمر الش���عبي العام وحلفائه 
في مواجهة األزمة والذين أدركوا من���ذ 2011م خطورة هذا 
المخطط على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلمه االجتماعي 

وحذر منذ البداية من المآالت الكارثية التي 
تحيق بالوطن نتيجة لهذا المشروع الكارثي 
وس���عى منذ البداية الى تقدي���م المقترحات 
والحلول والتنازالت من أجل تجنيبه الفوضى 
والدم���ار واالقتت���ال إاّل أن ه���ذه الدع���وات 
والتنازالت التي قدمه���ا المؤتمر عبر رئيس 
الجمهورية آنذاك ورئيس المؤتمر الش���عبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح قوبلت بالرفض واالستخفاف من 
قيادات المشترك واستمرت هذه األحزاب في غرورها وتماديها 
اس���تنادًا الى الدعم الخارجي الذي تحظى به ال���ى أن تم توقيع 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي كانت بمثابة الخيار 
المتاح والممكن لخروج البلد من األزمة بأقل الخس���ائر.. ورغم 
ذلك فقد مضت أحزاب المش���ترك وبدعم دولي في تنفيذ جزء 
من هذا المش���روع عبر حكومة الوفاق وسياس���اتها التدميرية 
التي أفرزت حالة من التدهور والفس���اد في مختلف مؤسس���ات 
الدولة وجوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية.. 
وبالرغم من ذلك فقد ظل المؤتمر الشعبي العام وفيًا لمبادئه 
وقيمه مخلصًا للوطن في تصديه وفضحه لسياس���ات حكومة 
الفساد خالل السنوات الماضية ولم يساوم أو يتراجع عن مواقفه 
تحت أي ضغوط داخلية أو خارجية.. والش���ك أن هذه المواقف 

االيجابية للمؤتمر تعبر تعبيرًا صادقًا عن استشعاره للمسئولية 
الوطني���ة الملقاة عل���ى عاتقه تج���اه الوطن وأمنه واس���تقراره 
ووحدته، ولم ينطلق في هذه المواقف من مصلحة خاصة أو ثأر 
سياسي أو اس���تجابة لمخططات خارجية وإنما كانت نابعة من 
شعور وإحساس وطني صادق وغيور على مكتسبات الوطن وما 
يتعرض له من تدمير وعبث وفساد ولهذا لم ينجر المؤتمر الى 
أي صراعات طائفية أو مناطقية حدثت خالل الس���نوات الثالث 
الماضية بل ظل عامل توازن وصمام أمان للوطن وساهم بشكل 
كبير في اخماد نار النزاعات والفتن الطائفية التي حاول أعداء 
الوطن جر البلد اليه���ا واغراقه في أتونها، فكان المؤتمر كبيرًا 
بكبر الوطن شامخًا بشموخ ابنائه فلم ولن يقبل أن يتم تمزيق 
الوطن تحت هذه العناوين الطائفية والمناطقية، مغلبًا صوت 
الحكمة والمنط���ق والعقل ومصلحة الوط���ن العليا في مختلف 
مواقفه تجاه األحداث التي شهدها البلد منذ 2011م الى يومنا 
هذا.. وهذه الحكمة والمنطق التي تعاملت بها قيادة المؤتمر 
الش���عبي العام وحلفائه مع األحداث أس���همت بشكل كبير في 
إحباط الكثير من المؤامرات التي حاكها أعداء الوطن في الداخل 
والخارج ضد أمن اليمن واس���تقراره ووحدته، كما أسهمت في 
تعزيز موقف المؤتمر الوطني ومكانته بين أبناء الشعب اليمني 

ومختلف قواه الوطنية.

ومن هنا وأمام المواقف الوطنية االيجابية للمؤتمر في تعاطيه 
مع مفردات األزمة خالل السنوات الماضية، يقف المؤتمر اآلن 
أمام جملة من التحدي���ات خالل المرحلة القادم���ة ينبغي عليه 
أن يس���تمر في التعاطي االيجابي معها بروح مسئولة ووطنية 
صادقة لما في���ه تحقيق المصالح الوطنية للش���عب وأهم هذه 
التحديات تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومعالجة الملف األمني 
واالقتصادي والدفع باتجاه معالجة اآلثار السلبية التي خلفتها 
السياس���ة التدميرية لحكومة الوفاق خالل الفترة الماضية في 
مختلف مؤسس���ات الدولة وف���ي مقدمتها الجي���ش واألمن التي 
تعرضت لتدمي���ر ممنهج واختراق كبير م���ن عناصر القاعدة 
وعمالئها، حتى يتسنى لها القيام بواجبها الوطني في تطهير 
اليمن من خطر القاع���دة، وهذا األمر لن يتحق���ق إاّل من خالل 
تعاون المؤتمر الش���عبي العام مع كل القوى الوطنية الشريفة 
والمخلصة داخل البلد للسير في مواجهة كل التحديات واالخطار 
حتى ينعم الشعب باألمن واالستقرار والرفاه االقتصادي.. وأنا 
ه وبم���ا يمتلكونه من  أجزم بأن المؤتمر الش���عبي العام وحلفاء
كوادر وطنية والتفاف ش���عبي ق���ادرون على اخ���راج البلد من 
النفق المظل���م الى بر األم���ان واحباط كل المؤام���رات الداخلية 
والخارجية الت���ي تهدف الى الني���ل من أمن اليمن واس���تقراره 

ووحدته ومكتسباته الوطنية.
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هل ينجح األخ خالد بحاح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لحكومة 
)الوفاق( التي رأسها محمد سالم باسندوة ؟! هل يستطيع بحاح أن يواجه 
الملفات التي أجمع المحللون بأنها )ملغومة( ؟! هل يتجاوز بحاح الدبلوماسي 
عقدة تشكيل الحكومة في ظل التداعيات السياسية الخطيرة التي تشهدها 
اليمن ومنها المماحكات بين األحزاب والقوى والمكونات السياسية التي بدأت 

في التناحر من اجل الحقائب الوزارية؟! 
هل يستطيع بحاح وهو المهندس الذي عمل فترة في شركات التنقيب عن 
النفط أن يتجاوز محنة التوس���ع الحوثي في العديد من المحافظات والمدن 
اليمنية وما ينعكس عن هذا التمدد على مستقبل البالد وأمنها واستقرارها 
وعالقاتها بالدول المجاورة؟! وهناك سؤال آخر مهم بتقديراتنا كمواطنين.. 

هل يس���تطيع الرجل اله���ادي الطباع ان يقف أم���ام التحدي���ات األمنية التي 
تعيش���ها البالد وهي في تزايد يومًا بعد آخر وكأننا في غابة وليس في جمهورية كان يس���ودها األمن 
واالستقرار حتى بدأت األزمة المفتعلة من قبل حزب اإلصالح عام 2011م وهدفت الى االستيالء على 

السلطة واالنقالب على الشرعية الدستورية ؟!
 هل وهل وهل.. مجموعة أس���ئلة تتزاحم في أفكارنا وهي أس���ئلة  مشروعة تراودنا كل يوم، بل كل 

س���اعة خاصة وان األخ بحاح يجري حاليًا بعد لقائه الرئيس عبدربه منصور 
هادي األسبوع المنصرم مش���اوراته مع الكتل السياس���ية لتشكيل حكومة 

والتي ال أتوقع أن ترى النور قريبًا.
إن رئيس الحكومة المكلف- والكل يعرف أنه كان عضوًا في حكومة الوفاق 
الباس���ندوية- والقادم من أروقة األمم المتحدة حتمًا إنه يدرك ويعلم حق 
اليقين حجم المصاعب والتحديات التي س���تواجهه وأن الملفات التي أمامه 
كلها ملفات ملغومة خاصة ملفات األمن واالقتصاد وأوضاع الناس المعيشية.. 
لذلك  ندرك ان بحاح في موقف صعب وحرج جدًا يتطلب الوقوف إلى جانبه 
من كل أبناء الوطن.. وكما يقول الناس: انه أقدم على عملية انتحارية بتحمله 
المسئولية في هذا الظرف الحساس وأنه أوقع نفسه في مهمة صعبة للغاية 

دون ان يدرس جيدًا السياسة اليمنية ومن يسيرها ويقودها.
الحديث طويل ولكن االنتظار مهم ألن القادم هو المجهول والش���عب ما زال يعاني وتزداد معاناته 
اتساعا وتنذر بثورة سبق وان نبهنا إليها في أكثر من مقال.. علينا فقط الصبر، خاصة وأن ما تشهده 
البالد ش���مااًل وجنوبًا  يؤشر الى مستقبل مجهول أكثر س���وداوية مما نحن فيه أو نتخيله، كان الله في 

عون بحاح!!

                                     المؤتمر بين مواقف الماضي وتحديات الحاضر

إن امتالك المش���روع النهضوي الش���امل ليس 
وليد اللحظة التاريخية الن���دالع الثورة اليمنية 
سبتمبر وأكتوبر فحس���ب، ولكنه ولد مع إنسان 
اليمن عبر التاريخ الذي برهن للعالم أنه األجدر 
به واألكثر تحقيقًا ألبعاده الجغرافية والبشرية 
وقدم إنس���ان اليمن عبر مراحل التاريخ نماذج 
بالغ���ة األهمية ف���ي الحض���ارة اإلنس���انية وبناء 
االمبراطوري���ة العربي���ة اليمني���ة الكب���رى التي 
س���جلتها الكتب الس���ماوية والّس���َير اإلنس���انية 
وخلفت آثارًا كش���اهد حي على عظمة اإلنس���ان 
الطموح الذي يأبى إاّل أن يك���ون متبوعًا ال تابعًا 
والذي يرفض العبودية لغير الله سبحانه وتعالى 
وال يقبل بإذالل اآلخرين أي���ًا كانوا وحيثما حلوا، 
ألن إنس���ان اليمن لديه قيم روحي���ة وحضارية 
وإنس���انية فإن له ش���رف الذكر ف���ي كل الكتب 

السماوية التي حفظت تاريخ اليمن.
إن التفكير والتأمل في أهداف الثورة اليمنية 
سبتمبر وأكتوبر يعطي المؤشر الحقيقي على 
إنس���انية وحضارة إنس���ان اليمن فعندما أحكم 
االستعمار البريطاني قبضته على جزء غاٍل من 
الوطن اليمني الكبير تحرك أحرار اليمن النقاذه 
وتخليصه م���ن قبض���ة المس���تعمر البريطاني، 
وكانت مدينة عدن الحاضنة األولى ألحرار اليمن، 
وعندما أدرك األحرار أن حكم اإلمام قد تحالف 
ضد األحرار م���ع بريطانيا تحرك���وا نحو ترتيب 
أولوياته���م الكب���رى ف���ي تخلي���ص الوط���ن من 
االس���تعمار ورأوا بأن البداية، بعد أن سلكوا كل 

السبل في س���بيل إصالح نظام اإلمام، تكمن في 
التخلص من نظام اإلم���ام لتكتمل لهم انطالقة 
الثورة اليمنية الواحدة فمكثوا طوياًل يفكرون 
بعمق في صياغ���ة أهداف الثورة مس���تلهمين 
الج���ذور التاريخي���ة للدول���ة اليمني���ة الواحدة 
ومدركين أن الحال���ة العربية الخانع���ة والتابعة 
للق���وى االس���تعمارية بس���بب غي���اب الوح���دة 
العربي���ة، ومن أج���ل ذلك نصت أه���داف الثورة 
اليمنية على أن الوحدة اليمنية هي اللبنة األولى 
في س���بيل بناء جس���د الدولة العربي���ة الواحدة، 
وعندما اطمأنوا على سالمة البعد االستراتيجي 
ألهداف الثورة اليمنية انطلق���وا صوب التنفيذ 
العمل���ي، األمر ال���ذي كان ل���ه ص���داه ليس على 
مستوى الوطن اليمني الواحد وإنما على مستوى 
الوطن العربي الكبير، ولعل موقف كنانة العرب 
مصر العربية المس���اند للثورة اليمنية يأتي من 
هذا المنطلق االستراتيجي الحتمي لمصير األمة.
لقد برهن تاريخ الفكر السياسي االستراتيجي 
اليمني أن األقوي���اء هم وحدهم الذين يصنعون 
التاريخ ويبن���ون الحضارة اإلنس���انية ويخلدون 
ذكرهم العطر، األمر الذي جعل من أبناء اليمن 
المش���كاة التي ينطلق منه���ا المج���د واأللق في 
تاريخ اإلنسانية، وبالعودة إلى المراحل المختلفة 
لتاريخ اليمن نجد أن إنسان اليمن الواحد والموحد 
لم يصنع المجد إاّل إذا كان اليمن واحدًا وموحدًا 
ولم ي���ذق طع���م الم���ر واالنكس���ار إاّل في ظل 
التشظي واالنقسام، بل ان الدراسات التاريخية 

والسياس���ية تؤك���د أن اليم���ن بعد اس���تعادته 
لوحدته في 22 مايو 1990م قد بدأ يستعيد 
عافيته السياس���ية والقومية وينه���ض باتجاه 
مش���روعه الحضاري اإلنس���اني الذي يتجسد في 

بناء الدولة اليمنية المركزية القوية والمؤثرة.
إن االح���داث الكارثي���ة الت���ي ش���هدها الوطن 
العرب���ي عمومًا واليمن خصوص���ًا منذ 2011م 
تهدد كيان المشروع العربي الحضاري اإلنساني 
ويح���اول المخططون لتدمير األح���الم العربية 
الكب���رى أعادتنا إلى عص���ر الجاهلي���ة من خالل 
اس���تغالل المذهبي���ة والقبلي���ة والمناطقي���ة 
والقروي���ة، حيث اثبتت األح���داث الكارثية أنها 
ض���د التوحد والعزة والكرام���ة وأنها محاولة من 
القوى االس���تعمارية إلحياء المشاريع الصغيرة 
التي تنال م���ن األح���الم العربية الكب���رى التي ال 
ترى نفس���ها إاّل في الوحدة العربية الكبرى التي 
تعزز بناء الدولة المركزي���ة القادرة على فرض 
وجودها في اطار العالقات الكونية، بل إن القوى 
االستعمارية الحديثة جعلت من اليمن مسرحًا 
لتنفيذ خططها العدواني���ة على الوطن العربي 
من خالل االس���تهداف المباشر للوحدة اليمنية 
التي تمث���ل اإلرادة الكلي���ة ألبناء اليم���ن الواحد 

والموحد.
إن المشهد السياس���ي الراهن يوحي بخطورة 
الوضع السياس���ي على الوحدة اليمنية ويعطي 
قرائن على نجاح الق���وى المعادية لها من خالل 
المطالب العنصرية للقوى السياسية التي رهنت 

نفس���ها للخارج وقبل���ت أن تك���ون أداة لتخريب 
اليم���ن وتمزيق���ه إرضاًء ألس���ياد الخ���ارج وربما 
زادت درجة التخوف لدى الباحثين السياسيين 
عقب ظهور حرك���ة الحوثي وس���يطرتها على 
بعض المناطق الشمالية من اليمن دون أن يكون 
لها وجود في بقية المناط���ق األخرى وخصوصًا 
المناط���ق الجنوبي���ة من اليم���ن الواح���د، كما أن 
الحركة على أرض الواقع من القوى االستعمارية 
تس���ير في هذا االتجاه المدمر للوحدة اليمنية، 
إاّل أن اليمنيين كافة يدركون كل ذلك ويعملون 
له ألف حس���اب ويرون أن أية محاولة للمس���اس 
بوحدة اليمن من أية قوى سياسية فإنها ستكون 
رصاص���ة الرحمة عل���ى تلك القوى، ألن الش���عب 
اليمن���ي ال يمكن أن يقف مع م���ن يقزم اليمن أو 
ينال من وحدته مهما كانت الدوافع والمبررات، 
األمر الذي يجسد حقيقة اإلرادة اليمنية الكلية 
الرافضة للتشرذم واألرض اليمنية التي ترفض 

الخونة أيًا كانوا..
إن القوى السياس���ية اليوم أم���ام محك تاريخي 
كبير يتمثل في قدرتها على الحفاظ على الوحدة 
اليمنية لكي تصنع جديدًا في الحياة السياسية 
وهي بدون أدنى ش���ك تحت مجهر الشعب فإن 
ارادت التصالح مع الشعب والتكفير عن عقوقها 
للوطن فإن عليها أن تضيف فعاًل جديدًا يعزز 
الوحدة اليمنية ويرسخ مبدأ الوالء الوطني، وإن 
تهاونت فإن الش���عب س���يرفضها وي���ذود عن 

وحدته ويعمل على تعزيزها بإذن الله.

الهم الشعبي.. الحفاظ على الوحدة اليمنية

د.علي مطهر العثربي

محمد شرف الدين

> االستهداف السياسي واألمني والعسكري الذي تعرضت 
وتتعرض له مؤسسة اليمن الدفاعية واألمنية تجاوز كل 
الحدود خاصة على الصعيد اإلعالمي، حيث يبين أن هناك 
من أراد ويري��د أن ُيذهب اليمن إلى الفوض��ى وهذا ما هو 
حاص��ل اآلن بع��د األحداث األخي��رة التي حمل��ت وتحمل 
وسائل اإلعالم المس��موعة والمرئية والمقروءة الداخلية 
والخارجية مسئولية ما حصل لجيش وطني عرف بتاريخ 
ناصع وتحمل على عاتقه مهمة تخليص وتحرير اليمن من 
الظلم والطغيان والقهر والجبروت اإلمامي االس��تعماري 
ومن البؤس والتخلف الذي سيطر على عقل وجسد الشعب 
اليمن��ي بتفجير أولئ��ك األبط��ال الميامين الذي��ن حملوا 
رؤوس��هم على أكفهم متصدرين نضال الحركة الوطنية 
اليمنية بتفجيرهم لثورة )26 سبتمبر عام 1962م ومن 
بعدها 14 أكتوبر الخالدتين( ليكونوا في طليعة شعبنا 
دفاعًا عن النظام الجمهوري وطرد المس��تعمر الغاصب 
باالنتصار في ملحمة حصار صنعاء ونيل االستقالل الناجز.. 
مواصلين أداء واجبهم المقدس للذود عن حياض الوطن 
وس��يادته وأمنه واس��تقراره في ش��مال اليم��ن وجنوبه 
وشرقه وغربه مؤّمنين مس��ارات التنمية والبناء وعملية 
االنتقال بالوطن من حياة القرون الوسطى إلى حياة العصر 

الحديث بكل اعتماالته وتفاعالته.
إن جيشًا كهذا قدم منتسبوه تضحيات جسام وقوافل 
الش��هداء دفاع��ًا عن ش��عبه وحريت��ه وكرامت��ه وعزته 
مواجهًا كل التحديات واالخطار ومنتصرًا عليها في كافة 
المراحل والمنعطفات التاريخية ليكون المدافع األمين عن 
تطلعات الشعب ووحدته وأمنه واستقراره متصديًا لكل 
المشاريع الصغيرة قديمها وحديثها حتى اطلق عليه عن 

حق وصدق مؤسسة اليمن الكبرى..
 وح��زب األحزاب نج��ده الي��وم عرضة لهجمة شرس��ة 
من ضعف��اء النفوس ومن أزالم أولئك الذي��ن كانوا دائمًا ال 
 الش��ر الذي ظهر في افتعالهم 

ّ
يريدون لليمن وشعبه إال

لألزمات والصراعات والح��روب والفتن والتطرف وثقافة 
العنف واإلرهاب، مستمدين حياتهم من النهش في جسد 

الوطن وروحه وقلبه النابض قواته المسلحة واألمن..
نق��ول له��ؤالء الواهم��ون إذا اعتقدت��م أن مؤامراتك��م 
الحاق��دة والخبيث��ة ق��د نجحت بالني��ل من طود ش��امخ 
كالجي��ش اليمني الذي ابتل��ي بقيادات على م��ا يبدو أنها 
ال تعي أن هي من يتحمل المس��ئولية عم��ا حدث أمام الله 
والتاريخ والش��عب اليمن��ي.. بي��د أن الحقيق��ة تقول إن 
الجندي والمقاتل اليمني المنتمي لمؤسسة وطنية كقواتنا 
المسلحة واألمن ال يمكن أن يكون جبانًا أو خائنًا أو ضعيفًا 
لكن من يمكن أن يوصف بتلك الصفات الس��يئة هو بعض 
من أؤتمن��وا على قيادته فخان��وا األمانة وه��م من ينبغي 
أن توج��ه إليهم تل��ك الحمالت اإلعالمية غير المس��ؤولة 
وغي��ر الحصيفة والقاصرة وليس إل��ى جنود وصف ضباط 
عرفوا وجرب��وا واختبروا وعرفت ش��جاعتهم وإقدامهم 
ط��وال تاريخنا اليمن��ي المعاصر، وس��طروا في صفحاته 
مالحم بطوالتهم للدفاع عن شعبهم وحريته وسيادته 
ووحدته وأمنه واستقراره بأحرف من نور.. وهنا يجب أن 
ر بالقول المأثور لقائد عس��كري عظي��م هو نابليون 

ِّ
نذك

بونابرت: »ليس هناك جندي سيئ وإنما هناك قائد سيئ«.

سمير النمر

إقبال علي عبداهلل

كان الله في 
عون بحاح

> التفكير االستراتيجي في بناء الدولة المركزية الواحدة والقادرة ال يأتي من الصغار الذين ال يدركون المصلحة 
القومية لليمن الواحد والموحد، وال يمتلكه النفعيون الجدد أو االنتهازيون القدامى أو القادرون على التلون بألوان 
الطيف الس���بعة، وإنما يأتي من االحرار الذين يأبون التبعية واالنكس���ار ويمتلكون مشروعًا حضاريًا نهضويًا 
شاماًل يحقق العزة والش���موخ للوطن العربي الكبير دون استثناء ألي من مكوناته الجغرافية والسكانية، وهذا 
الملمح القومي يظهر في البعد االستراتيجي ألهداف الثورة اليمنية الستة، حيث كان ألحرار اليمن النبالء شرف 

تحديده في خارطة طريق الثورة اليمنية )سبتمبر وأكتوبر عامي 1962،1963م(.
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