
ــت األزمــة األخــيــرة التي مــّر بها المؤتمر وكانت تستهدف بنيته   
ّ
دل

فه المؤتمر مع األزمات وعلى قدرته في  التنظيمية ووحدته على تكيُّ
التفاعل معها والخروج منها منتصرًا، وهي ميزة كاد المؤتمر أن ينفرد بها وأظنها 
تعود الى ظروف النشأة، إذ استطاع المؤتمر في مرحلة تكونه ونشأته أن يكون 
هو الجامع للشتات وهم الناظم الوطني لكل ذلك التشظي وهو مظلة التوافق 
واالستقرار، ولذلك فاألزمات التي كانت قائمة في زمن نشأته تماهت في المشروع 
الوطني المتنامي، فكانت سببًا في التطور واالنتقال الذي حدث في تأريخ اليمن 
المعاصر.. وال أظنها- أي األزمات- إال تكون سببًا في االنتقال الثاني بعد الذي 
شهدته اليمن من مزاج ثوري اليزال مستمرًا منذ زمن تفجره في عام ٢٠١١م.

الذين أرادوا استهداف المؤتمر من خالل تقسيمه وتشظيه خدموه من حيث 
ظنوا إضعافه، فالقشة التي أسقطوها على ظهر البعير لم تقصمه بل زادته قوة 
ومتانة، وكذلك هو المؤتمر صنعته األزمات في ظروف نشأته وهي ذاتها من 
تعمل على تقوية مكانته، وتساعده على استعادة دوره الريادي في المشهد 

السياسي الوطني.
لقد خرج المؤتمر من أزمة ٢٠١١م قويًا متماسكًا ولم يحدث له كما حدث 
للحزب الوطني في مصر أو كما حدث لألحزاب الحاكمة في الدول التي حدثت 
فيها االضطرابات في عام ٢٠١١م ألن  المؤتمر من صناعة األزمات، ولذلك 
فهي ال تفت عضده ولكنها تعمل على تقويته، وقد غاب مثل ذلك على صناع 
األزمات الذين استهدفوا المؤتمر في الزمن المضطرب الذي مضى وفي الزمن 
 

ّ
الذي نعيش.. وال أرى كل أولئك إال أنهم أحسنوا صنعًا، فمخمل السلطة الذي ظل
فيه المؤتمر زمنًا طويًال جعله يغفل أشياء كثيرة كان يجد في أجهزة الدولة 
المختلفة وفي السلطة تعويضًا لها، وحين صدمته أحداث الواقع أيقظت في 

نسيجه التنظيمي المارد الذي يصر على االنتصار في الظروف المماثلة للنشأة 
فيكون التحدي هو الخيار الذي يحسن الذهاب اليه ويحسن التعامل معه حتى 

يحقق االنتصار لنفسه ولوطنه.
لقد كنت أذهب الى القول إن بقاء المؤتمر يرتبط بزعيمه وقد تردد معي 
مثل ذلك على صدر هذه الصحيفة ولكني اليوم أقول مطمئنًا إن المؤتمر كائٌن 
بقوة تنظيمه وقوة إرادته وتماسكه في ظل وجود الزعيم علي عبدالله صالح 
أو في ظل غيره ألنه بدأ يخطو الخطوات التنظيمية الصحيحة والقادرة على 
 أمامه إال االهتمام بالمجتمع المدني 

َ
صناعة حاضره ومستقبله التنظيمي ولم يبق

ه، وال أظنه سيغفل عن ذلك  واالهتمام بالكادر النوعي ألن في ذلك قوته وبقاء
طالما وقد تفرغت قيادته للمهام التنظيمية والسياسية وتجاوزت حالة االزدواج 

الوظيفي الذي كان قائمًا وتحدثنا عن خطره كثيرًا ولم يصِغ إلينا أحد.
على المؤتمر في لحظته الجديدة أن يدرك حجم المسؤولية الوطنية التي 
يتحملها بعد أن استعاد وجوده وفاعليته وريادته في المشهد السياسي الوطني، 
ذلك أن (احداث ٢١سبتمبر ٢٠١٤م) - وهي ثورة لما أحدثته من متغير - قد 
وضعت اليمن بين ثنائيات متضادة، ثنائية االستحقاق الثوري والرغبة المضادة 
لذلك االستحقاق سواء االقليمية أو الدولية، وتلك الثنائية كانت بسبب عدم 
اكتمال الثورة مما أحدث فجوة بين حقيقة الواقع وفرضيات اآلخر أو خوفه أو 
تربصه، فكل جديد يبعث خوف القديم وتلك هي طبيعته، وعدم االكتمال كان 
 ترك بونًا شاسعًا لالعب االقليمي أو الدولي كي يتحرك فيه، وال أظن المؤتمر 

ً
خطأ

بحكم طول المراس وعمق التجربة اال قادرًا على ملء فراغ ذلك البون الشاسع 
حتى تتضافر الجهود بين شركاء العملية السياسية لبناء اليمن اآلمن والمستقر 

وبرؤى حضارية جديدة تتجاوز ماضيها لتبدع لحظتها وتصنع مستقبلها.
لقد ثبت في الواقع أن المؤتمر هو الحزب الوطني الوحيد الذي كان تعبيرًا عن 
األبعاد الحضارية والثقافية، وإن شابت مسيرته بعض العثرات والكثير من 
القصور.. كما ثبت أن الزعيم علي عبدالله صالح كان مظلومًا في ظل ذلك الواقع 
الذي تكشفت لنا سوأته خالل االعوام (٢٠١١-٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤م) 
ات المعيقة لعملية  وبالتحديد بعد أن تمكن أنصار الله من تفكيك البناء
التطور.. وأمام كل تلك الحقائق ال يسعني إال االعتذار للزعيم علي عبدالله 
صالح عن كل ما بدر مني وكتبته في صحف المعارضة إبان فترة حكمه وال 
أراه إال يستحق منا االعتذار والتكريم فهو أهل لذلك، فقد كشف عن حقيقة 
ما كان وما هو كائن وأصبحت القضايا كلها واضحة بّينة للعيان.. وسبحان الله 

العدل الصمد.

عبدالرحمن مراد

المؤتمر.. التنظيم 
عبدالله الصعفانيالذي تصنعه األزمات 

معادالت أهون 
الشّرين..!

الــحــكــومــة تحصل عــلــى ثقة  
البرلمان ..هــذا جيد.. لكنها 
المرة األولــى التي تمتلك فيها الكتلة 
البرلمانية لحزب سياسي قرار منع الثقة 
لكنها تمنحها رغم اقصاء هذا الحزب 

من حقائب الحكومة.
Ù  هل وراء رد المؤتمر على اقصائه 
مــن الــحــكــومــة بمنحها الــثــقــة داخــل 
ــذات أم مــزايــدة  ــل ــكــران ل الــبــرلــمــان ن
سياسية ؟ هروب من مسؤولية إفشال 
المشهد أم هو الذوبان والتشكل مع ما 

تقتضيه المصلحة العامة ؟
ــة على  ــن إجــاب Ù  وإذا كـــان البـــد م
االستفهاميات السابقة فهي أن كل 
هذه االفتراضات واردة.. ثم اننا في 
زمن يمني يمكن تسميته زمن االختيار 
ألهــون الشرين حيث لكل قــرار سيء 
ماهو أسوأ منه .. مايعني اختيار ماهو 

سيء هربا من األسوأ.
Ù  لم يكن أعضاء حكومة بحاح هم 
األفضل بدليل أن أسماء كثيرة كفؤه 
ونزيهة وتكنوقراط بقيت في البيوت 
ــوزراء أسماء يعد  لتدخل إلى مجلس ال
منصب الوزير هو أول وظيفة حكومية 
يحصلون عليها ما يثير عالمة استفهام 
حول ما إذا كان لـ " الِخبرة " أي قيمة في 

برة ".
ُ
ميزان " الخ

Ù  عود على بدء فإن حصول الحكومة 
الحالية من المؤتمر بل ومن أنصار الله 
على ثقة برلمان غالبيته مــن حزب 
الحصان وإن أجاب على األسئلة بحضور 
معادلة أهون الشرين أو بعض البالء وال 
كله إال أنه يطرح استفهاميات اخرى 
في أوساط مؤتمرية بدأت بالتساؤل.. 
هل ستعالج الحكومة أوضاع طابور ال 
نهاية له من مؤتمريين تم اقصاؤهم 
من قبل حكومة الوفاق على االخفاق 

برئاسة باسندوة ؟
Ù  هذا التساؤل على أهميته سلبي 

اإلجابة لسببين .
األول اســتــمــرار تــداعــيــات موقف 
رئيس الجمهورية من حزبه ، والثاني أن 
التشكيل الحكومي سيبقى يدين بالوالء 
لمن رشح ومن أوصى .. وهو أمر له ما 
بعده من االحتقانات وقواعد االشتباك 
اللفظي فــي أحسن األحـــوال .. أحــوال 

أهون الشرين .

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس   
المؤتمر الشعبي الــعــام بطل الجمهورية 
للشطرنج لسن ١٢ عــامــًا الطالب حــامــد محمد 

باسبعين.
هذا وقد أهدى باسبعين بطولته الثالثة للزعيم 

علي عبدالله صالح راعي الرياضة األول في اليمن.

بطل الشطرنج يهدي 
فوزه للزعيم

موت الفرشات
مدرستي

قبل قليل كنت أرسم على
جدرانك وجهًا مبتسمًا

وقمرًا ناعمًا
بعد قليل تركتك للبرد

والموت
تركت نشيد الصباح أليوب

والرفاق

تركت العلم يرفرف في وجه الويالت والخطوب
ركبت على الباص
وبجواري الورود

للندى قصة الضوء فوق شفاه األزاهير
للباص رقصة الدم فوق الفساتين

بعد قليل
للجدائل لعنة األشقياء على بعد ياردتين

من االنفجار

وداعًا.. أبي
وداعًا.. أمي

تناولوا غداءكم..
التنتظروا قدومي

فقد أتأخر حتى المساء
سآتي مع الحلم..

إن سمح لي الوطن بالمجيئ

 محمد ناصر السعيدي

الواليات المتحدة للعقوبات

الرئيس االمريكي  اوباما   
ادرك مؤخرًا  وبحسرة 
انـــه  مــجــرد (نـــادل) فــي مرقص 
ليلي، ولــيــس رئيسًا يحكم في 

البيت االبيض ..
ــــقــــص  تــظــهــر  ــــن ــــدة ال عــــق
ــيــس ثـــائـــرًا مثل  ــه ل فــــي  تــجــول
سبارتاكوس، ولكن سجانًا وجالدًا   

وقاتًال  الرضاء أسياده ..

اوباما مهووس بفرض العقوبات  
على دول العالم من روسيا الى 
سوريا الــى اليمن الــى كوريا الى 
الــقــرم   ..ولـــم يكتف اوبــامــا بما 
يقترفه من جرائم في جونتا نامو  

والطائرات بدون طيار .. 
وكل تلك الجرائم ترتكب ليثبت 
اوباما انه امريكي  ومن رعاة البقر 

وليس  مجرد (نادل) ..

جوقة االنقالب!!

الجماعة التي تروج لسيناريوهات االنقالب.. هي  
نفسها من تواصل مخططها االنقالبي بوتيرة 
عالية منذ بداية ٢٠١١م الى اليوم.. فقد تعودوا على 
خيار االنقالب وجنوا مكاسب شخصية كبيرة على حساب 
تدمير البالد والمكاسب الوطنية والحاق أضرار فادحة 

بالشعب وباالقتصاد الوطني.
إن ترويج الجماعة إلشاعة االنقالب يظهر ما في 
أنفسهم أو ما يخططون لتنفيذه، خصوصًا وأن مصادر 

نفس االبواق تأتي من مطبخ واحد.

ملتقى الرقي والتقدم يكرم 
الفنان وليد الجيالني

كرم ملتقى الرقي والتقدم  
ــان ولــيــد الــجــيــالنــي  ــن ــف ال
لتمثيله المشرف لليمن في البرنامج 

الغنائي العربي أرب آيدول.
وأوضــح رئيس الملتقى األستاذ 
يحيى محمد عــبــدالــلــه صــالــح أن 
ــد الــجــيــالنــي  ــي ــان ول ــفــن تــكــريــم ال

ـــتـــراث  يـــأتـــي دعـــمـــًا لـــإلبـــداع وال
اليمني األصيل وتشجيعًا للشباب 
ــبــذل الــمــزيــد من  والــمــوهــوبــيــن ل
ــداع ، مشيدًا بما قدمه الفنان  اإلب
الجيالني في منافسات برنامج أرب 
آيــدول والتمثيل المشرف لليمن 

والفن اليمني األصيل.

زوجة القذافي ترعب االخوان 

زوجــة الشهيد معمر القذافي وبعد  
سنوات من اغتيال االخوان قائد ثورة 
الفاتح من سبتمبر  وبعد سجن وتشريد  أوالده 
، هاهو البرلمان الليبي الــذي ابــاح ليبيا للغزاة 
وثــرواتــهــا للصوص الغربيين وسافكي دمــاء 
اطفال ليبيا ، هاهو البرلمان  االخواني مشغول 

جدًا وقرر استصدار قانون للعزل السياسي والذي 
يقضي بحظر العمل السياسي على زوجة القذافي 
واوالده لمدة عشر ســنــوات .. أكيد االخــوان 
يرتجفون من زوجة القذافي واوالده حتى وهم 
مكبلون باالغالل ..هذه هي قلوب اللصوص كما 

وصفهم الشاعر الزبيري ..

اإلعالم الرسمي يرعى شق المؤتمر؟!

أبدى كثير من مشاهدي   
ــة  ــرســمــي الـــفـــضـــائـــيـــة ال
استغرابهم من قيام القناة ببث 
اجتماع «الــمــيــســري» المشبوه 
بــعــدن فــي الــوقــت الـــذي لــم تقم 
القنوات الرسمية ببث أي اجتماع 

ألي حزب سياسي من قبل..
ــــعــــتــــبــــر مـــــــا قــــامــــت  هـــــــل ن

ـــة  ـــرســـمـــيـــة رعـــاي ــــه الـــقـــنـــاة ال مـــن ب

اإلعالم الرسمي لشق المؤتمر 
وصــوًال إلى تمزيق الوطن، 
وإّال ما معنى أن تقوم القناة 
ببث هذا االجتماع المشبوه 
ـــذي يغيب  ــوقــت ال فــي ال
فيه اإلعالم الرسمي عن 
تغطية القضايا الوطنية 
ــتــي تالمس  الكبــرى وال

حياة المواطن اليمني.


