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قيادات مؤتمرية لـ»الميثاق«:

ال خيار امام المؤتمر سوىتصدر مسيرة العمل الوطني

> في البداية تحدث الدكتور مهدي عبدالسالم- 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عدن عضو اللجنة 
الدائمة، قائاًل: إن انعقاد المؤتمر الثامن للمؤتمر 
الشعبي العام في هذه الظروف أمر ضروري ومهم 
خاصة بعد أن استطاع أن يقود الوطن الى بر األمان 

ويجنبه ويالت الحرب االهلية.
إضافة ال��ى أن المؤتمر م��ازال يواجه تحديات 
ومؤامرات وأبرزها استمرار أح��زاب المشترك في 
تأزيم المشهد السياسي وتنصلها عن تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد مهدي عبدالسالم أن انعقاد المؤتمر العام 
الثامن في ظل هذه الظروف سيمكن المؤتمر من 
إع��ادة ترتيب أوضاعه الداخلية وبما يتناسب مع 

متطلبات المرحلة الراهنة.
مشيرًا إلى أن المؤتمر العام الثامن سيقيم أداء 
المؤتمر خالل الفترة الماضية ويقر الخطط والبرامج 
لعمله المستقبلي وبما يضمن ريادته في صدارة 
العمل الوطني وتجاوز التحديات والعراقيل التي 
تصر أحزاب المشترك على وضعها في طريق الحوار 

الوطني والتسوية السياسية.
مشيرًا الى أن المؤتمر مطالب أكثر من أي وقت 
مضى بمراجعة أدبياته ووثائقه ولوائحه التنظيمية، 
فالمؤتمر في الوقت الراهن بحاجة الى قيادات 
تنظيمية متفرغة بشكل كامل للعمل التنظيمي 

الفعّال..
وش��دد على ض���رورة إع���ادة النظر ف��ي أوض��اع 
المؤتمريين الذين خذلوا المؤتمر وكانوا يدعون 

انتماءهم إليه كذبًا من أجل التكسب والمزايدة.
داعيًا جميع أعضاء وأنصار المؤتمر الى االصطفاف 
بجانب قيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم 
علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
واالخ عبدربه منصور ه��ادي- رئيس الجمهورية 
نائب رئيس المؤتمر االمين العام- واالستفادة من 
االيجابيات وتجاوز السلبيات التي حدثت خالل الفترة 

الماضية.
مواجهة التحديات

> من جانبه أك��د فهد ده��ش��وش- رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة حجة- أن المؤتمر العام الثامن 

للمؤتمر الشعبي العام مطالب بالخروج برؤية وطنية 
قادرة على مواجهة تحديات المرحلة القادمة التي 
تحتاج إلى المزيد من االصطفاف الوطني والتنظيمي 
والتماسك لمواجهة المؤامرات التي اليزال الخونة 
والمتربصون بالوطن وأمنه واستقراره يحيكونها، 
وأشار دهشوش الى أن المؤتمر العام الثامن سيمكن 
المؤتمر من إعادة ترتيب أوراقه ومعالجة السلبيات 
والمشاكل التي واجهها المؤتمر وقياداته وأنصاره 

خالل الفترة الماضية.
وقال: إنه ال خيار لدى المؤتمر الشعبي العام اال 
النجاح وال مجال للتعثر والفشل ألن أبناء الشعب 
اليمني يثقون بشكل كبير بالمؤتمر وقياداته الوطنية 
في إخراج اليمن من أزمته الراهنة والسير به الى بر 

االمان.

مؤتمر استثنائي
> ب��دوره أكد االخ محمد عبدالجبار المعلمي- 
رئيس فرع المؤتمر بالدائرة الخامسة عضو اللجنة 
الدائمة- أن التحضير النعقاد المؤتمر العام يأتي في 
ظل ظروف معقدة تمر بها بالدنا وتحديات تستدعي 
من كل قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر االصطفاف 

والتكاتف من أجل تجاوز تلك التحديات.
وقال: لقد أثبت المؤتمر الشعبي العام للعالم أنه 
حزب الديمقراطية والسالم والتنمية بعكس االحزاب 
الشمولية التي ال تؤمن بالديمقراطية والحرية.. 
وأضاف: ان انعقاد المؤتمر العام الثامن سيعكس 
مدى قوة وتماسك المؤتمر داخليًا، كما سيوجه 
رسالة واضحة لكل أعداء الوطن بأن المؤتمر مازال 
قادرًا على قيادة أحالم وتطلعات الشعب وسيظل 

هو التنظيم الرائد والقادر على تحقيق تطلعات أبناء 
الشعب اليمني مهما كانت التحديات.

وأكد المعلمي أن المؤتمر العام الثامن سيكون 
استثنائيًا ومهمًا جدًا ألن ما سيطرح فيه من قضايا 
وما سيتمخض عنه من قرارات ستكون برنامج عمل 
وطني وتنظيمي، كما سيرسم المؤتمر العام الثامن 
مالمح المشهد السياسي خالل الفترة القادمة في 
بالدنا ألن مخرجاته سيكون تأثيرها مباشرًا على 
الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ونحن 
على يقين أن المؤتمر الشعبي العام قادر على بذل 
المزيد من الجهود من أجل تحقيق االمن واالستقرار 
والسلم االجتماعي والتنمية الشاملة للوطن، ولن 

يتمكن المرجفون من النيل منه.
داعيًا أعضاء المؤتمر إلى المزيد من االصطفاف 
ووضع رؤى مدروسة ودقيقة للمرحلة القادمة وتعزيز 
العمل التنظيمي والتصدي لكل من تسول له نفسه 
النيل من الوحدة والديمقراطية وأمن واستقرار 
الوطن.مؤكدًا على ضرورة االهتمام بقضايا المواطن 
البسيط ومعالجتها واالنتصار للمواطن الغلبان 
والوطن كما عهد ذلك أبناء الشعب من المؤتمر 
الشعبي العام وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، واالخ 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب 

األول لرئيس المؤتمر- األمين العام.

 أكد عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام أن انعقاد المؤتمر العام 
الثامن للمؤتمر الشعبي في ظل هذه الظروف االستثنائية سيمكنه 

من إعادة ترتيب أوراقه الداخلية ومعالجة السلبيات والصعوبات التي 
واجهته خالل الفترة الماضية.

مؤكدين في أحاديث لـ»الميثاق« على ضرورة مراعاة المؤتمر للظروف 
واألوضاع التي تمر بها البالد والمؤتمر الشعبي العام والتي تتطلب
 تعاماًل استثنائيًا ووضع رؤية واضحة ومدروسة لعمله خالل الفترة 

القادمة، إضافة الى إعادة النظر في عضوية من خذلوا المؤتمر خالل 
األزمة.معربين عن تفاؤلهم بنجاح المؤتمر العام الثامن وخروجه 

بقرارات تاريخية تمكن المؤتمر الشعبي العام من مواصلة دوره الوطني 
الرائد في بناء الوطن وحماية مكتسباته الديمقراطية والتنموية وأمنه 

واستقراره.

استطالع/ علي الشعباني

مهدي عبدالسالم: نحتاج إلى قيادة تنظيمية متفرغة.. ومؤتمره الثامن سيمكنه من ترتيب أوراقه
دهشوش: نحتاج الى المزيد من الوحدة التنظيمية لمواجهة مؤامرة االنقالبيين

المعلمي: المؤتمر الثامن سيكون استثنائيًا وسيرسم مالمح المستقبل لليمن

> بات واضحًا أن أعضاء اللجنة العسكرية 
اليهمهم إال بدل الجلسات، وبدل، مصاريف 
الجيب.. وال يعرفون أب��دًا ما هي مهامهم 
الوطني��ة الت��ي يج��ب ان ينفذوه��ا وفقًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار 

الدولي رقم )2014(.
كل يوم نكتشف المزيد من الحقائق عن 
ه��ذه اللجنة التي تتلون كالحرباء حس��ب 
الم��كان والزم��ان.. وتعرق��ل كل الجهود 
الت��ي يبذله��ا المش��ير عبدرب��ه منصور 
هادي-رئيس الجمهوري��ة القائد األعلى 
للقوات المسلحة -رئيس اللجنة، الهادفة 
الى اخراج البالد م��ن األزمة، تعرقل تلك 
الجهود عبر أساليب التسويف والمغالطات 
والتي صارت تس��تثمر عملها لجمع المال 
فقط.. عم��اًل بالمث��ل الش��عبي القائل : 

»مصائب قوم عند قوم فوائد«.
ه��ذه اللجن��ة- وبالتأكي��د لي��س كل 
أعضائه��ا- تذه��ب ال��ى مجل��س النواب 
وتحلف يمين��ًا وتطلب مهلة اس��بوعين.. 
وتمر أش��هر وال جديد.. وبين فترة وأخرى 
تطل��ق تصريح��ات وتهدد وترع��د، وفي 
األخير نهبوا عليها »الشيول« ولم تستطع 
اس��تعادته حتى اليوم من مليشيات أوالد 
األحمر..لق��د صرنا نتخي��ل ان المتاريس 
التي أزالتها اللجنة تفوق أضعافًا متاريس 
الحرب العالمية الثانية.. ومن فرط المبالغة 
صار المغتربون يتصلون بأهلهم وبوزير 
المغتربين ان ال يسمحوا للجنة أيضًا بجرف 
األتربة م��ن أح��واش منازله��م، رغم أن 
»شيول« اللجنة قد نهب.. ويحترموا أتربة 
المقابر.. صدقوا ان الجرافات قد ازالت كل 
المتاريس.. وهي صور من االرشيف كلها 

»خرط«.. وبهدف صرف االعتماد.
آخ��ر ش��طحات اللجن��ة العس��كرية انها 
ستفتح طريق صنعاء-مأرب وأمهلت أوالد 
االحمر وعلي محسن 24ساعة، وهذا كله 
ضح��ك على الذق��ون، فذلك ل��ن يحصل 
ولن يتم أبدًا لكن الضرورة تستدعي ذلك 
لالفالت من البرلمان الذي يصدق كذبهم.. 
فمَنْ يقيّم عمل اللجنة ويحاس��بها..؟ ال 
أحد.. وكلما ضاق الخن��اق عليها أحضرت 
كب��س ف��داء ولتش��غل الن��اس وتصرف 

أنظارهم عنها وبطريقة تآمرية ماكرة.
من الطبيعي ان تكون اللجنة في مأرب 
وفي أبين بداًل م��ن التجوال داخل صنعاء 
ودفع حق القات لمن يقوم بفبركة األخبار 

الكاذبة لهم بين اليوم واآلخر.
ان دماء الجنود والضباط الذين يسقطون 
في أبين وغيرها لن تذهب هدرًا أبدًا، وان 
لم تستش��عر اللجن��ة المس��ئولية فعليها 
ان تع��رف ان دماء أبناء الش��عب مقدس��ة 

ولن تذهب هدرًا.باألم��س خرجت وثيقة 
خطيرة ج��دًا تكش��ف ان اللجن��ة تتهاون 
وتتس��تر ف��ي نه��م وأرح��ب وغيرهم��ا، 

الوثيق��ة كانت عبارة ع��ن محضر اجتماع 
عقد برعاية قائد الفرقة المتمرد يوم 22 
فبراي��ر 2012م واتفق في��ه على ان يتم 

االلتزام بفتح طريق صنعاء- بيت دهره- 
الفرضة- نقيل بن غي��الن من قبل قيادة 
الفرقة األولى مدرع والمحسوبين عليهم.. 

ورفع جميع نق��اط التفتيش التابعة لهم.. 
والمواقع الموجودة على جانبي الطريق، 
وحددت اللجنة موعدًا للتنفيذ يوم السبت 

25 فبراي��ر 2012م.ه��ذه النقط��ة هي 
رقم واح��د وفيها تعترف ه��ي اللجنة انها 
تس��اهلت أو تس��ببت بقصد أو بدون بما 
تع��رض له عش��رات األبرياء م��ن الجنود 
والضباط والمواطنين ألنها لم تقم بأداء 
مهامها على أكمل وجه إما تحت الش��عور 

بالخوف أو العجز.
واليجب الس��كوت عن ذلك أبدًا.. طالما 
واللجنة تعرف من المسئول عن ذلك ولم 
تحملهم المسئولية، بل كان صمتها بمثابة 
التش��جيع على مزيد من قتل المواطنين 
والجنود..واألخطر من ذلك ان قيادة وزارة 
الدف��اع وه��ي ت��درك ان مليش��يات علي 
محسن ومليشيات االصالح تفرض حصارًا 
على معسكر الحرس الجمهوري في بيت 
دهرة، فإن االصرار على اصدار توجيهات 
للحرس بمن��ع الرد عل��ى المعتدي��ن أو ا 
ستمرار وقف تزويد المعسكرات المحاصرة 
باألس��لحة والعتاد.. تعتبر جريمة اليجب 

السكوت عنها أيضًا.
أما الفقرة رقم )2( م��ن نفس المحضر 
والموقع من قبل العميد الركن ناصر علي 
الحربي مدير دائ��رة التخطيط والتنظيم 

سكرتير اللجنة فقد نص :
»يت��م اخ��الء وإزال��ة جمي��ع المظاه��ر 
المس��لحة والمتاريس وخروج المسلحين 
وعودتهم ال��ى قراهم، وع��ودة الوحدات 
العس��كرية الى ثكناتها ف��ي حي صوفان 
وح��ي النهضة« طبع��ًا هذه الفق��رة مثل 

الفقرة األولى لم ينفذ منها شيء.
وهك��ذا تتض��ح المهزل��ة بصورته��ا 
القبيحة.. وتظهر كل أعمال اللجنة مجرد 
غطاء الستمرار الجرائم التي يتعرض لها 

الوطن.
والمزعج هنا- أيضًا- ان اللجنة العسكرية 
وهي تنافس عمال البلدية برفع األتربة- 
طبع��ًا الص��ور كلها م��ن األرش��يف التي 
يعرضها التلفزيون من مناطق انس��حاب 
الحرس الجمهوري واألم��ن المركزي- لم 
يتم ردعها من قب��ل رئيس الجمهورية أو 
رئيس حكومة الوفاق، وله��ذا وجدت في 
الصراع الحزبي فرصة لالفس��اد والعبث 

وترك القتلة يسرحون ويمرحون..
 ومن رفع صوته ُأقصي باسم المصلحة 
الوطنية.. وما ش��اء اهلل أصب��ح لدينا كل 
س��فير يصدر فت��وى وفقًا ألجن��دة بالده 

وأطماعها في تفسير المبادرة وآليتها.
نقول لألس��ف إذا كانت األزمة قد جعلت 
أطرافًا اقليمي��ة ودولية تتدخل في القرار 
اليمني.. فإن اللجنة العسكرية قد أباحت 
البالد عرضًا وط��واًل ولم يبقَ إال أن يحدد 
لنا بعض السفراء متى ندخل منازلنا ومتى 

نخرج.. ومتى نتكلم ومتى نصمت!!

> فعاًل.. وصلنا إلى زمان ومكان المثل الشعبي الذي يقول : »سالح بيد عجوز«، والذي ينطبق مائة 
بالمائة على أعضاء اللجنة العسكرية الذين يعذبون الوطن وينهكون المواطن ويلحقون بالجميع 

أضرارًا فادحة بسبب استمرار أعمال التخريب التي تطال خطوط النقل الكهربائية.
أمامكم وثيقة تكشف أن أعضاء في اللجنة العسكرية يعرفون تمامًا المجرم واسمه وقريته وكل 
التفاصيل عنه.. الوثيقة عبارة عن رســالة موجهة من وزير الدفاع عضــو اللجنة الى المتمرد علي 
محسن قائد الفرقة األولى مدرع قائد المنطقة الشمالية الغربية.. هكذا الفندم الوزير يخاطبه، رغم 
أن منطقة نهم- حسب علمنا- التقع ضمن المنطقة الشمالية الغربية.. إنما ضمن نطاق تمرده.. 
ومع ذلك فالوثيقة المؤرخة بــ23فبراير 2012م تؤكد أن ما تتعرض له الكهرباء من أعمال تخريبية 
لها عالقة مباشرة بالمتمرد علي محسن.. وهذه أمانة قالها وزير الدفاع لكل اليمنيين واعترف بها 
بشكل رسمي وواضح في هذه الرسالة الموجهة لعلي محسن في تأكيد انه المتهم.وهذه الوثيقة 

تحسب للواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع عضو اللجنة العسكرية.
ولم يكن تسريب هذه الوثيقة وغيرها عفويًا قط.. وإنما يؤكد إصرار اللجنة العسكرية على فضح 

المعرقلين ومسببي األزمة، وتعريتهم في الداخل والخارج وبطريقة ذكية جدًا.
لكن ما يثير الحنق أن وزير الدفاع وبقية أعضاء اللجنة العسكرية الذين يشكلون قيادات عسكرية 
يمتلكون السالح والقوات البشرية، عاجزون عن ردع المدعو حمير بركات الذي ضرب أبراج الكهرباء 

أكثر من سبع مرات.وعلى الرغم من ان اللجنة وجهت المتمرد علي محسن بالزام القبائل القبض 
عليه.. إال أنه لم ينفذ توجيهات الوزير.. مثلما رفض فتح الطرقات وإخالء القبائل المنتشرين على 
الطرقات من منطقة عصيدة وحتى نقيل بن غيالن.الوثيقة أيضًا تكشف »خرط« الناطق االعالمي 
باسم اللجنة -الذي يشبه الخارجين من القبور- بزعمه أن توجيهاتهم التُـرد أبدًا، وان علي محسن 
يخضع لها وينفذها كاملة..كما انها تثبت أن األســرة التي احترقت في صنعاء قبل أيام والمكونة 
من )8( أشخاص تســبب في مقتلهم احتراقًا أعضاء في اللجنة العسكرية، فلو قاموا بردع المدعو 
حمير بركات وحموا خطوط نقل الكهرباء لما ُقـتل أفراد تلك األسرة جميعها، وايضًا لما ُقتل قبلهم 
اختناقًا أســرة أخرى مكونة من )12( شــخصًا في العاصمة كذلك.. ولما يتكبد المواطنون خسائر 

فادحة بسبب العبث في الكهرباء.
وإذا كنا اليوم في أواخر شهر ابريل وتوجيه اللجنة القبض على حمير بركات، ومع ذلك لم يتحقق 
شــيء، ومازالت الكهرباء تتعرض لالعتداءات.. إذًا فليس أمام اللجنة إال ان تتوقف عن التهديدات 
طالما لم تستطع ضبط حمير بركات.. وهنا الشارع يتساءل: كيف ستجبر اللجنة أوالد األحمر وعلي 

محسن على تنفيذ قراراتها..؟
نتمنى من البرلمان وجمال بن عمر وسفراء الدول العشر التدخل السريع واسترجاع »شيول« اللجنة 

الذي نهبه أوالد االحمر في الحصبة.. وكفى اهلل المؤمنين شر القتال..

بالوثائق .. اللجنة العسكرية تتجول في صنعاء والقاعدة تسرح وتمرح في أبين

... وتتستر على مخرّبي الكهرباء


