
لم يعد هناك مجال للشك بأن فاقد الشيء ال يعطيه 
وفاقـــد الرؤى أعمـــى البصر والبصيـــرة والمتمترس 
خلف الوهم يسير في ســـرابه «يحسبه الظمآن ماًء»، 
ولم يعد الحديث المنمق والمصبوغ بصيغة الكذب 
والكيد والمكر والغدر والخيانة ينطلي على شـــعب 
االيمان والحكمة، ولم تعد النفوس الحاقدة والغادرة 
والخائنة قادرة على اخفـــاء حقيقة ذلك الغدر وتلك 
الخيانـــة للمبادئ والقيـــم، ولم يعـــد المتآمرون على 
وحدة األرض واالنسان قادرين على ارتداء ثوب غير 
ثوب الغـــدر والنكاية واالســـتقواء بالخـــارج من أجل 
اســـقاط الدولة اليمنية الواحدة والموحدة، ولم يعد 
االعالم الربيعي العدواني قادر على ممارسة التضليل 
والكذب والزيف والـــزور والبهتان الذي كاد أن ينجح 
في صناعته في ٢٠١١م ففضح أمره من بلد االيمان 

والحكمة.
نعم لقد سقطت كل االقنعة وتعرى كل الحاقدين 
على اليمن وأهلها وتساقطت قوى العمالة واالرتهان 
واتضحت الحقائق للعيان وأصبح الشـــعب يدرك من 
الذين تلطخـــت أيديهم بالدماء البريئـــة وأوغلوا في 
ســـوم الناس ســـوء العذاب، ومـــن الذين قبلـــوا على 
أنفســـهم أن يكونوا مجرد أدوات بأيدي أعداء اليمن 
ينفذون مخططاتهم العدوانية على الدولة اليمنية 
ومحاولـــة محو آثارها من خارطـــة العالقات الكونية، 
وقد اكتشف الشـــعب المؤامرات التي كانت تدار من 
الخـــارج لســـفك المزيد من دمـــاء اليمنييـــن، وأدرك 
الشـــعب أن كل ما حـــدث مـــن ٢٠١١م وحتى اليوم 
كان محاولة آثمة للقضاء على الكيان البشـــري الهائل 
الذي يزداد أعـــدادًا يومًا بعد آخـــر، وأن هذه الكتلة 
البشرية تشكل قوة الردع الحقيقي ألية قوة تحاول 
فرض الهيمنة والسيطرة على المكونات الجغرافية 

للجمهورية اليمنية الفتية.
لقد عجـــزت القـــوى االســـتعمارية فـــي المواجهة 
المباشـــرة للقضـــاء على الكيان البشـــري الذي ســـبب 
الرعب للقوى الصهيونية العالمية فدبرت مع عناصر 

الغـــدر والخيانة الفوضـــى التدميرية فـــي ٢٠١١م 
وســـقطت هذه المؤامرة أمام قـــوة االعتصام بحبل 
الله المتين فأخـــذت القوى الغادرة تبحث عن ســـر 
هذه القوة فوجدت أن المؤتمر الشـــعبي العام وكل 
شرفاء الوطن كانوا الصخرة التي حطمت المخططات 
العدوانية، ووجـــدوا أن المؤتمر القوة الفوالذية التي 
تنتهي أمامها آمالهم وطموحاتهم في تدمير اليمن 
وأهله بقـــوة االيمان باللـــه، برب العالميـــن وعظمة 
الحكمـــة اليمانيـــة وامتـــالك الرؤية االســـتراتيجية 
لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، فشنوا 
حربًا ظالمة الجتثاث المؤتمر واغتيال قياداته، ولكم 
أن تدركوا حجم هذه المؤامرة الدنيئة كم طالت من 
القيادات والكوادر اقصاء وتهميشًا واغتياًال وحصارًا 
وغدرًا، غير أن هذا المشـــروع التدميري فشـــل أمام 
اإلرادة الشـــعبية والقـــدرة على الصبر واالحتســـاب 
وعدم االستســـالم واليأس والتضحية الجسورة التي 
قدمها المؤتمر الشعبي العام من التنازالت التي عرت 
مشاريع االجتثاث اآلثمة وفضحت االيادي الداخلية 
التـــي عبثت بمقـــدرات الوطـــن وجعلت من نفســـها 
أدوات بيد الغير غدرًا وخيانة للوطن وأهله من أجل 

مصالح خاصة جدًا.
إن حرب االجتثاث اآلثمة التي شنتها قوى التخلف 

والجهل والظالم ضد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصـــاره -مســـتقوية بالقـــوى الخارجيـــة وواضعة 
اليمن تحت الوصاية الخارجية ورهنت شرف التاريخ 
والحقت العار بنفســـها -قد خسرت رهان االجتثاث، 
فكلمـــا اقصـــت مؤتمريـــًا ظهـــر مئـــات القيـــادات 
المؤتمرية، وكلما اغتالت قياديًا مؤتمريًا كلما تحول 
الشـــعب باتجـــاه المؤتمر بـــكل مكوناته السياســـية 
وكلما أجرمت تلك القوى الجاهلة والحاقدة والغادرة 
في حـــق المؤتمر كلمـــا تعاظم شـــأن المؤتمر وعال 
صوته فكان إرادة شعبية ال تقهر، ورغم االمعان في 

ضد المؤتمر مسلســـل االقصاء واالغتياالت 
ن وقياداتـــه وكـــوادره وانصـــاره  أ ّال  إ

ذلك لم يفت فـــي عضد ولم 
يثنه عـــن التصدي لكل 
التحديـــات الداخليـــة 
والخارجية بقوة االرادة 

وعظمة الحكمة وبأس االعتصام 
بحبل الله المتين واستطاع 
المؤتمر الشعبي العام أن 
يبرهن للعالم بأسره بأنه 

صمـــام أمـــان 
لمســـتقبل 

والموحد.اليمـــن الواحد 
لمحاولـــة  األخيرة اآلثمة إن ا

شق صف المؤتمر التـــي اســـتهدفت 
آخـــر مســـمار فـــي نعـــش الشـــعبي العام كانت 

الرهانات الخاســـرة التي حاولـــت أن تنال من وحدته 
التنظيمية، ألن الشـــعب اليمني يدرك تمام االدراك 
بأن المســـاس بالوحدة التنظيمية للمؤتمر مســـاس 
بالوحدة اليمنية القـــدر والمصير الذي ال رجعة عنه 
على االطالق، وهنـــا ظهرت بجالء عظمـــة االلتفاف 

الجماهيري الواســـع حـــول القيـــادات التنظيمية 
للمؤتمر الشعبي العام التي جسدت أروع صور 

التالحم الوطنـــي الذي وجه صفعة قاســـية في وجه 

الســـاعين للنيل من الســـيادة الوطنية وأعطى درسًا 
مريرًا لمن يحاول المســـاس بالقدر والمصير اليمني 
الواحد والموحد، وحجم القوى الغادرة والحاقدة التي 
تحركت على كل المستويات واستخدمت كل اساليب 
االغـــراء والتهديـــد والوعيـــد والغواية الشـــيطانية 
والمكر الفاجر ضـــد القيـــادات التنظيمية إلرغامها 
على شق الصف الوطني داخل صفوف المؤتمر، فكان 
الرد العملي الـــذي جعل من تلك القيـــادات الوطنية 
نبراســـًا في الوفـــاء وااللتـــزام الوطني وجعـــل منهم 
اعالمًا شـــامخة رافضة لكل غـــدر وخيانة، وال غرابة 
في تلـــك المواقف التـــي تجاوزت التهديـــد والوعيد 
ات وعال صوت االنتماء الوطني  وســـمت فوق االغراء
على صوت التشـــرذم والتمـــزق، ففرســـان المؤتمر 
احفاد التبابعة والمعينيين والسبئيين والحميريين، 
ال يقبلـــون الدنيئة وهـــم كبار بحجم الوطـــن اليمني 
الواحد وهم شوامخ من شـــامخات اليمن شم األنوف 
يرفضون التمزق والتشـــرذم وينشـــدون بناء الدولة 

اليمنية الحديثة.
نعم لقد برهن المؤتمر للعالم بأســـره بأنهم إرادة 
شـــعبية صلبة وفكر وطنـــي متجدد ينشـــد الحرية 
والسالم ويرفض اإلرهاب واإلجرام، وأنه صمام 
أمان مســـتقبل االجيـــال ال يفـــرط فيه إّال 
من قبل على نفســـه الدنيـــة والغدر 
أو غلبتـــه قـــوى الغـــدر والخيانة، 
لمؤتمـــر  ا وســـيظل 
وكل أحـــرار الوطن 
القـــوة الفوالذيـــة 
التـــي تتحطـــم أمام 
كل مشـــاريع الغـــدر 
والخيانة، وعلى العالم أن 
يدرك بأن اليمنيين أصحاب 
إيمـــان وحكمة وعلـــم وال يمكن 
أن يفرطـــوا في ســـيادة وقدســـية 

ترابهم الوطني بإذن الله.

العهد الجديد أدمن سياسة تشــــكيل اللجان ، فانفجرت 
فوضى ومأســــاة اللجان لمعالجة وضعا سياســــيا واقتصاديا 
واجتماعيــــا يزداد تدهورا . الحل البســــيط والســــهل عند 
قيادة العهد الجديد وملحقاته من الداخل والخارج تشكيل 
لجان باســــم الرئاســــة ولجان باســــم الحكومة ولجان باســــم 
المحافظة ولجان شعبية ولجان ثورية ولجان حزبية ولجان 

قبلية ولجان عسكرية ! .
القاعدة الذهبيــــة التي تزعم بان أي قضية تريد تميعها 
وتناســــيها وقتلهــــا تنتهي بتشــــكيل لجنة أثبتــــت اللجان 
الرئاسية والحكومية صدقيتها وجديتها في الواقع اليمني 
. هذا االســــتهتار بقضايا الوطن وبدماء الشهداء والكوادر 
التي سالت وسقطت في وضح النهار بجرائم إرهابية مست 
الســــيادة الوطنية وطالت بحربها الســــوداء الدولة والوطن 
والمجتمع واإلنسان لم تغير واقعا أو تحاسب قاتال أو تدين 

مجرما أو توقف فسادا .
الحالة المرضية المسيطرة على الدولة وقياداتها أوهمتها 
بأنها صاحــــب الحق الحصري في تشــــكيل اللجــــان وتضيع 
الحقــــوق ، فلذلــــك ابتدعت لجان ألربع وعشــــرين ســــاعة 
بعد حادثة أســــقطت هيبة الدولة ومؤسستها العسكرية 
واألمنية بعد اقتحام  وزارة الدفاع بالعرضي وتصفية من 

فيها بدم بارد ، ليعقب تشــــكيل اللجنة الرئاســــية لتقصي 
حقائق الجرائم ضد الدولة ومؤسساتها إعفاء رئيس اللجنة 
، ويتم طوي القضية وتناســــيها ليعاد فتح ملف الجريمة 
إعالميــــا بعد ســــنة كبيســــة وحزينة علــــى أهالــــي الضحايا 
لينتج عــــن هذا النفــــاق الحكومــــي تكريم أهالي الشــــهداء 
وضمهم لكشف الشهداء الطويل ولصندوق ضحايا الدولة 

وسياساتها الفاشلة والمتآمرة .
كلما شــــهدت اليمن ومحافظاتها كارثة وفاجعة وطنية 
تطيح بهيبة الدولة ومؤسساتها وكوادرها ، إال وتقبل لجان 
الخمســــة نجوم التي تنعم بمزايا الســــلطة ومتعة الفنادق 
ات المالية ، هذه اللجان الرئاسية بزعامة  والعالوات والمكفاء
رؤساء األجهزة األمنية والعسكرية ليتضح بان هذه اللجنة 

الرئاسية لم تقرأ تقريرا ولم تطلع على اللجان التي قبلها ، 
بل ال يوجد لها محاضر وال مرجعية إدارية .

طالت عمليات االغتيال والقتل لمئات وآالف من قيادات 
وكوادر األجهزة األمنية والعســــكرية واإلدارية والحزبية 
قابلتها القيادة الرشــــيدة للعهد الجديــــد بلجان للتحقيق 
والمتابعــــة وتنتهي اللجنة كما بــــدأت بنتيجة صفرية ، بل 
إلى اآلن ال توجد حتى ملفات توثق اســــم القتيل وحيثيات 
القضية ؛ مما يثير الشك والريبة في تواطؤ أجهزة وقيادات 
بالتغطية على هذه الجرائم وإسقاطها في زحمة الصراعات 

واألحداث التي ال تكاد تنتهي .
طابع االســــتهتار وجو الريبة وعدم المصداقية من قبل 
األحزاب والقوى السياســــية والمواطن اليمنــــي تجاه هذه 
اللجان المسيســــة والعبثية مسلســــال يبدو انه ال ينتهي وال 
يراد له االنتهاء ، بل يراد له االستمرار واالزدهار وليستمر 
كل فاســــد وعابث وقاتل في عمله وعربدتــــه من الدوس 
على بقايا الدولة وتصفية كوادرها وتوظيف هذه الجرائم 
ألغراض سياسية وحزبية ، ما دام الخارج يرسل الحواالت 
الماليــــة وتغطي الدولة هــــذه الجرائم بقــــرار جمهوري أو 
وزاري بتشكيل لجنة رئاسية أو حكومية ، وعلى المتضرر 

اللجوء إلى الله بالدعاء والبكاء واالستغاثة!!
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زاوية حارة

فيصل الصوفي

ال نغالـــط أنفســـنا بـــأن األوضـــاع في 
البالد في طريقها للتحســـن لو ضبطنا 
األمن فقـــط .. هـــذا الـــكالم وكما جاء 
في بيان حكومة المهنـــدس بحاح هو 
مجرد ضحك على الذقون ألن المســـألة 
خاصة االقتصادية وصلت حد االنهيار 
رغم كل المنح المالية والمســـاعدات 
الخارجيـــة التـــي ال يعـــرف أحـــد ايـــن 
مصيرها حتى المانحين أنفسهم، وذلك 
ألن الفســـاد صار ممنهجًا والمال العام 

أصبح سائبًا.
ة في شأن اليمن من كل النواحي خاصة  إن قراء
بعد االنقالب على الشرعية الدستورية مطلع 
العام ٢٠١١م ســـتخلص إلى ان كل شـــيء بدأ 
ينهار تدريجيًا بدءًا بالحالة األمنية حتى وصلنا 
إلى الوضـــع االقتصادي الذي ســـبق وان حذرنا 
من أنه اصبح مخيفًا وكابوسًا يؤشر إلى الكارثة 
واالنهيـــار ..صحيح ان تدهـــور الوضع األمني 
ســـبب رئيســـي في التدهور االقتصادي، غير 
ان عدم وجود حكومة بـــل دولة منذ االنقالب 
عـــام ٢٠١١م، كان هـــو اآلخر الســـبب األهم 
في وصولنا إلى ما نحن فيه فـــي ثالثة أعوام .. 
ولعل تقرير البنك المركزي الذي نشر رسميًا 
قبل أيام قالئل بشـــأن عائـــدات النفط والغاز 
اللذان يعتبران مـــن أهم المصـــادر االيرادية 
كان تقريرًا مخيفـــًا ال نعرف إلى اين ســـتصل 

أوضاعنا االقتصادية بل معيشـــتنا اليومية .. 
التقرير يقـــول (عائدات النفط خـــالل الفترة 
يناير حتى أكتوبر ٢٠١٤م انخفضت ثمانمائة 
مليـــون دوالر مقارنة بنفس الفتـــرة من العام 
الذي سبقه وان حصة اليمن انخفضت إلى قرابة 
أربعة عشـــر مليون برميل خالل الفترة ذاتها 
بنقـــص كبير بلغ قرابة ســـبعة ماليين برميل 

عن العام المنصرم ٢٠١٣م).
هذا التقرير المخيف يكشـــف حالة االنهيار 
االقتصـــادي الذي وصلنا إليـــه والذي قد يدفع 
الحكومـــة -ال ســـمح الله- إلى العجـــز عن دفع 
المرتبات والمعاشـــات، هذا خـــالف أن عملية 
التنميـــة التـــي اوقفـــت عجلة دورانها ســـوف 
تصاب بالشـــلل التام كما هو حاصل اليوم وهنا 
ســـتكون الكارثة ألن حياة المواطنين ســـوف 

تنفجر وســـتكون الثورة الشـــعبية التي أيضًا 
حذرنا منها.

الحقيقـــة التي لم تعـــد خافيـــة أن المانحين 
قد توقفوا عـــن التمويل ليـــس فقط لتدهور 
األوضاع األمنية كمـــا تزعم الحكومة والقيادة 
السياسية بل ألن أموال المانحين ال يعرف كيف 
تصرف ومن هي الجهة أو الجهات التي تستفيد 
منها، األمر الذي جعل المانحين يتوقفون عن 
الدعم وتقديم يد المســـاعدة وهي اليد التي 
فضحتنـــا وبينت عجزنـــا وعـــدم قدرتنا على 

االدارة وتسيير أمور الدولة.
ان المؤتمر الشـــعبي العام في هذه الظروف 
الصعبـــة والمعقـــدة يتوجـــب عليـــه تحمـــل 
المســـؤولية التاريخية في انقـــاذ الوطن الذي 
حملـــه أمانـــة هـــذه المســـؤولية وكان خـــالل 
العقود الثالثة الماضية خير من تحملها ولعل 
االنجـــازات التـــي تحققت فـــي زمـــن المؤتمر 
الشعبي والزعيم علي عبدالله صالح خير شاهد 
على قيادة المؤتمر الحكيمة والصائبة للوطن.. 
واليوم ونحن نشـــاهد الوطن يتشظى وتنهار 

منجزاته العظيمة..
على المؤتمر ان يتجـــاوز ويواجه التحديات 
ويكبـــر فـــوق تصرفـــات األطفـــال وحاملـــي 
«المجامر».. الوطن لم يعد يحتمل الحماقات 

وكذلك المؤتمر الشعبي.

علي عمر الصيعري

لعب 
«جهال»

د.علي مطهر العثربي

أطلقوا أيدي
 الجنود والضباط

أمس اغتـــال اإلرهابيون العقيد علي الحكمي، مدير قســـم 
التحريات بالبحث الجنائي في إب، وقبله اغتالوا - في هجمات 
متفرقة- ٨ ضباط وجنود، وأصابوا ١٤ آخرين في حضرموت، 
وقبلهـــم كان جنـــود وضباط فـــي الحديدة ومـــأرب والبيضاء 
وأبين وشـــبوة هدفا لإلرهابيين، وهذا خالل عشر أيام فقط، 
ولو أحصينا عدد ضبـــاط وجنود الجيش الذين اســـتهدفهم 
اإلرهابيون خالل الشهور الماضية من هذا العام لعدوا بالمئات، 
أما رجال األمن، فقد استشـــهد منهـــم ١٥٢جنديا وضابطا، 
وأصيب ٤٨٠ آخرين في العام نفسه، حسب تصريحات قيادة 
القوات الخاصة، وأما المدنيين الذين ارتفعوا شهداء أو أصيبوا 
خالل هذا العام جراء العمليات التي استخدم فيها اإلرهابيون 
السيارات المفخخة واألحزمة الناسفة والمتفجرات ومقذوفات 
البوازيك ورصاص البنادق، فقد كانت أعدادهم غير مسبوقة، 
إذ كان القتل بالجملة والمفرق، كمـــا حدث للطالبات وعابري 
الســـبيل في رداع، وقبلهم في الحديدة، ومن قبل في ميدان 

التحرير، وغير ذلك كثير.
إلى متى يســـتمر اإلرهابيون  في قتل جنودنـــا ومواطنينا و 
العربدة في مجتمعنا؟ ولماذا لم تبحث القيادة السياسية عن 
األسباب التي تجعل اإلرهابيين الغادرين أقوياء، قادرين على 
تنفيذ هجماتهم في األمكنة واألزمنة التي يختارونها، ولماذا 
ال تتخذ قرارا حاسما في محاربة اإلرهاب في هذا الوقت الذي 
تجد فيه جهودا شـــعبية تقف إلى جانبها، بل وتســـبقها في 

هذا الميدان؟
 إن اإلرهابييـــن يعلنـــون صراحة أن جنود وضبـــاط الجيش 
واألمن هم الهدف األول لهجماتهـــم، ويدعون تارة أن قوى 
الجيش واألمن تحفظ بقاء النظام الذي يعتبرونه كافرًا وعميال 
لليهود والصليبييـــن، وتارة يدعون أن قـــوى الجيش واألمن 
متحوثة، وغير ذلك من المبررات التي يسوغ بها اإلرهابيون 
ألنفســـهم القتل والتدميـــر.. إذا كان اإلرهابيون يعلنون ذلك 
صراحة، وينفـــذون هجماتهم بالفعل بعد القـــول، فما الذي 
يجعلهم ينجحون في ذلك؟ إن الجنود والضباط صاروا أهدافا 
سهلة لإلرهابيين، فمن أين يحصلون على هذه السهولة، إذا 
لم يكونوا قد تغلغلوا في مؤسسة الجيش واألمن، أو يحصلون 
على معلومات ومســـاعدة من داخلها؟ إن كثيـــرا من الجنود 
والضبـــاط  قـــد تكلموا في هـــذا الموضوع، وهـــم يتوقون إلى 
تطهير مؤسســـتهم من اإلرهابيين وعمالئهم، ويتطلعون 
إلى فرصة لمناجـــزة اإلرهابيين، ولكنهـــم يزعمون أن هناك 
من يكبح هذا النـــزوع.. فاطلقوا أيدي جنودنـــا وضباطنا لكي 
يثأروا ألنفســـهم ولزمالئهم، ويخلصـــوا مجتمعهم من هذه 
اآلفة السامة القاتلة، ونحن نثق برجال ونساء مؤسستي الدفاع 
واألمن، وندرك أن قدراتهم كبيرة، وبمقدورهم أن يصرعوا 
اإلرهابيين فـــي جوالت قليلـــة، وقد ســـبق وأن خبرناهم في 
معارك سابقة في أبين وفي شـــبوة، وخبرناهم وهم يقومون 

بذلك إلى جانب مواطنيهم في البيضاء ومناطق أخرى.

      اللجان .. مسلسل ال ينتهي!!

منتصف هذا العام اتجهت لدراســـة األنظمة الحزبية لألحزاب 
الكبرى في العالم بكل ما تيسر لي من معلومات من مصادر عدة 
، وبدأت دراســـتي بأسماء األحزاب وما تشكله من أهمية في ضوء 
النظام الداخلي عند هذا الحزب أو ذاك . ولم يمض على مشروعي 
قت أو 

ّ
هذا سوى بضعة أشـــهر حتى صادفتني ظاهرة غريبة تخل

كادت حول مسمى المؤتمر الشـــعبي العام هذا الحزب الرائد في 
اليمن وذلـــك بمحاولة بعـــض اعضائه ممن ركبوا رؤوســـهم في 
محافظة « عدن « و» ابين « واتجهوا في انشقاقهم عن المؤتمر 
نحو تأســـيس مؤتمر شـــعبي عام خاص بهم يدينون فيه بالوالء 
لرئيس الجمهورية ويدعون لتنصيبه رئيسًا لهم ردًا على قرارات 
اللجنة الدائمـــة، وتداعوا مدعومين من الرئاســـة بالمال والوعود 
المنصبية في السلطة  لعقد ما سموه باالجتماع الموسع لمؤتمري 
الجنوب يوم الســـبت الماضي ، غير أنه باء بالفشل الذريع الرتفاع 
مستويات الوعي بين المؤتمريين هناك والتي تقول ببطالن  مثل 
هذه االجتماعات الموســـعة التي تضم أكثر من محافظة ، ما لم 

تصادق عليها اللجنة العامة أو األمانة العامة .
الطريـــف في األمر هـــو إن بعض قيـــادات فرعـــي المؤتمر في 
«عدن» و»أبين « والثانية هي مسقط رأس الرئيس هادي اقدموا 
على  خطوتهم هذه بانشـــقاق غير معلن عن القيادة السياسية 
للمؤتمر فـــي « صنعاء « «اللجنة العامة والمؤتمـــر العام واألمانة 
العامـــة» وهذا ال يجوز لهـــم إطالقًا إال في حالتيـــن هما : تقديم 
اســـتقالتهم من التنظيم، والثانية الدعوة الجتماع تأسيســـي ال 
يحمل اسم الحزب الرئيسي وهو المؤتمر الشعبي العام، غير أنهم 
ولألسف الشديد ال يفقهون جيدًا أنظمة األحزاب على الرغم من 
أن من بينهم أكاديميين قدامى وأدعياء خبرات في « المشمش « 
، وإال لعرفوا أن اسم أي حزب هو « العالمة أو الماركة لهذا الحزب 
وال يجوز للمنشق عنه أن يؤسس كيانًا على غراره بذات االسم « 
«النظام الداخلي للحزب الجمهوري األمريكي» وهذا على ســـبيل 
المثال . ثم ان رئيس الجمهورية ال يجوز له أن يدفع بالمنشقين 
عن حزبه ويدعمهم بالمال ما لم يقدم استقالته هو ومن معه من 
المؤتمر ومن ثم يدعم المنشقين الجدد شريطة أن يكون الدعم 

من حر ماله وليس من المال العام .
والطرفة الثانية التي طلع بها علينا كل من الدكتور عبدالعزيز 
بن حبتور وأحمد الميسري تقول بأن القيادة السياسية للمؤتمر 
الشعبي العام قد فصلتهما قبل أن يدعيا لذلك االجتماع الموسع 
. فبأي حق حزبي يدعوان الجتمـــاع مؤتمري هما مفصوالن عنه 
؟! .لو أنهما وَمـــن تبعهما ومولهما لعقد ذاك االجتماع الفاشـــل 
انتظرا عقد المؤتمر العام وطرحا فيه وجهة نظرهما في قرارات 
اللجنة الدائمة التي انتخبت الزوكا أمينًا عامًا نظرًا النشغال الرئيس 
برئاسة الجمهورية ، لكانا على صواب في ضوء الديمقراطية التي 
يمنحها لهم ، ولكن اتضح لنـــا أن ما اقدموا عليه ، وعدد محدود 
جدًا من اتباعهم ، أنه مجرد  لعب جهال ال أقل وال أكثر متأثرين 

بمناطقيتهم ونفاقهم للرئيس هادي.. فتبًا لهم .

إقبال علي عبداهللا

االقتصاد 
ينهار

فائز بن عمرو

المؤتمر.. وآخر مسمار في نعش الرهانات الخاسرة


