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ج��دد األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد لقطاع   
الشباب ف��ي المؤتمر الشعبي العام 
ع��ارف الزوكا إيمان المؤتمر والتزامه المطلق 
بمسار التسوية السياسية وتنفيذ كل ما يخصه في 
المبادرة الخليجية لحل األزمة باعتبارها المخرج 

الوحيد لليمن الذي ال بديل عنه.
��ر الزوكا موقف المؤتمر الثابت في دعم 

ّ
وذك

مؤتمر الحوار الوطني وجهود رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور ه��ادي لجمع كل األط��راف على 
مائدة الحوار والخروج بالحلول التي تلبي تطلعات 
المواطن اليمني وتنهي األزم���ة الطاحنة التي 

عصفت بالبلد وأثقلت كاهله.
وقال في كلمته التي ألقاها باسم المؤتمر الشعبي 
العام في المؤتمر التأسيسي لحزب العمل اليمني 
جع بإطالق 

ُ
الخميس- إن الجميع ف��ي اليمن ف

السلطات القضائية عددًا من المتهمين في جريمة 
تفجير مسجد دار الرئاسة بعد ضغوط وحملة ابتزاز ومساومات تورطت 
فيها أطراف حزبية وقيادات تنفيذية ومؤسسات يفترض فيها الحياد 
وإقامة العدل بين الناس، معتبرًا أن ذلك يقدم مؤشرات جلية وواضحة 

بتورط تلك األطراف بشكل مباشر في التخطيط 
وتنفيذ تلك الجريمة النكراء التي لم تشهد لها 

البشرية مثياًل.
وأضاف الزوكا: "أمام هذا التصعيد الخطير الذي 
ينم عن سقوط أخالقي وقيمي ووقاحة سياسية 
لم يسبق لها مثيل، كان لنا في المؤتمر الشعبي 
العام موقف واض��ح في رف��ض ه��ذا اإلج���راء غير 
القانوني والمطالبة بإعادة المتهمين وتحريك ملف 
القضية قضائيًا وتقديم كل المتهمين )كبارهم، 

وصغارهم( في الجريمة اإلرهابية للعدالة".
مؤكدًا احتفاظ المؤتمر بحقه في اتخاذ ما يراه من 
ات مناسبة حيال التالعب بملف جريمة تفجير  إجراء
مسجد دار الرئاسة كون تلك الجريمة النكراء أكبر 
من ان تكون مادة للمقايضة أو االبتزاز والمساومة 
أو المتاجرة بها في دهاليز السياسة ومقامرات 

الساسة باعتبار أنها جريمة بحجم وطن.
وتمنى الزوكا لمؤتمر حزب العمل اليمني التأسيسي التوفيق والسداد، 
وأن يكون رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية ولبنة فاعلة في ميدان العمل 

السياسي والوطني. 

سخر مصدر في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام من   
المزاعم التي نشرتها مواقع اخبارية عن لقائه بإعالميين 
في منزله األربعاء.. إلى باقي ما تضمنه الخبر الذي ال وجود له إال 

في رأس محرره.
وأكد المصدر: أن كل ما أنطوى عليه الخبر من تفاصيل عاٍر 
عن الصحة.. وأن رئيس المؤتمر الشعبي العام لم يمارس في 
ذلك اليوم أي نشاط ولم يلتِق بأي من الفعاليات سياسية كانت 

او إعالمية. 
ات رئيس المؤتمر الشعبي العام  وأشار المصدر إلى أن كل لقاء
الزعيم علي عبدالله صالح يتم تغطيتها اخباريًا ونشرها عبر 
وسائل إعالم المؤتمر التنظيمية، مضيفًا: أن الجميع بات يدرك 
جيدًا من هي األط���راف التي تتعمد تأجيج األوض���اع وتسعى 
لتقويض التسوية السياسية وأن التناوالت الرخيصة والمفلسة 
لن تغير من مواقف وال قناعات الشعب اليمني الذي يثمن حرص 

رئيس المؤتمر على إنجاح تنفيذ المبادرة الخليجية ويقدر له 
دوره التاريخي في إخراج اليمن من أزمته .

ودعا المصدر: وسائل اإلعالم- التي دأبت على اختالق األكاذيب 
بين الحين واآلخر وامتهنت أساليب التضليل والفبركة فصارت 
هي السمة الغالبة في ادائها- دعاهم الى االنشغال بقضايا المواطن 
وبما يعود بالنفع على الوطن واإلقالع عن اساليب الدس والكيد 

الرخيص .. فحبل الكذب قصير.

مكتب رئيس المؤتمر: لقاءات الزعيم تغطيها وسائل إعالم المؤتمر

في كلمته أمام مؤتمر حزب العمل

الزوكا: اليمنيون فجعوا بنبأ جريمة دار 
الـرئاسة.. واليوم باإلفراج عن المتهمين عّبر الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد  

للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه واستغرابه لما 
ات مغلوطة  نشرته صحيفة "الوسط" األسبوعية من اّدعاء
عما دار في لقاء لقيادة المؤتمر الشعبي العام مع سفراء 
ال��دول العشر ولقاء بين قيادة المؤتمر وفخامة رئيس 

الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي.
ونفى األمين العام المساعد صحة المعلومات التي 

أوردتها أسبوعية "الوسط" عن اللقائين 
 وت��ف��ص��ي��اًل، م��ع��ب��رًا ع���ن أس��ف��ه 

ً
ج��م��ل��ة

العتمادها على معلومات كاذبة وما أنزل 
الله بها من سلطان.

وأوضح البركاني أن ما جرى باللقاء األول 
م��ع السفراء ك��ان حديثًا واض��ح��ًا ومدونا 
بمحاضر ومتسمًا بالمسئولية من الجانبين.
وب��ش��أن اللقاء م��ع رئ��ي��س الجمهورية 
المشير ع��ب��درب��ه منصور ه���ادي أش��ار 
البركاني إل��ى ت��ج��اوز صحيفة "ال��وس��ط" 

للحقيقة "وتحدثت عن م��اراث��ون ج��رى في ذل��ك اللقاء ال��ذي اعتبره 
المشاركون به جميعًا لقاءًا رائعًا وجيدًا وعملوا على مواصلته خالل 

األيام القادمة".
منوهًا إلى خطأ الصحيفة حينما تحدثت عن الذهاب إلى منزل رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وما دار فيه وهو نفس الخطأ الذي وقعت فيه 
ات السابقة، موضحًا "أن المجموعة التي ذهبت إلى األخ عبدربه  في اللقاء
منصور هادي رئيس الجمهورية لم تكن قررت الذهاب إلى الزعيم صالح 
على اإلطالق ولكنها كانت على موعد للقاء الثاني مع الرئيس هادي، 

وحينما علم الزعيم علي عبدالله صالح بأن الدكتور عبدالكريم 
االرياني مسافرًا في تلك الليلة إلى خارج البالد للعالج دعا 
الجميع إليه وجرى الحديث عن أوضاع المؤتمر قبل سفر 

اإلرياني وعن الحوار وعن موضوع االنتخابات ليس إال".
ودع��ا الشيخ سلطان البركاني هيئة تحرير "الوسط" 
ورئيس تحريرها إلى التزام الموضوعية والمصداقية وعدم 
محاولة تضليل الرأي العام بمعلومات ال أساس لها من الصحة 
وبأخبار ال تمت للحقيقة بصلة. وقال: "كان على الصحيفة لو 
أرادت الحقيقة أن تسأل من يعلمون الحقيقة كاملة 
عما دار، دون االفتراء عليهم وتقويلهم ما 
لم يقولوا، أو تصوير األمر بأنه مشكلة كبرى 
وقعت، واالدعاء بوقوع انسحابات وخالفات".
وق���ال ال��ب��رك��ان��ي إن م��ا أوردت����ه أسبوعية 
ات ال��ث��الث��ة ق��د جافى  "ال��وس��ط" ع��ن ال��ل��ق��اء
الحقيقة تمامًا وال يمت إليها بصلة واعتبره 
نوعًا من اإلثارة والتحريض واالدعاء ليس إال. 
وأشار الى أنه من المعيب على صحيفة الوسط 
أن تعتمد على بعض الموظفين الذين يعملون عند بعض قيادات 
المؤتمر في معلوماتها إن صدق حدسنا ويوقعونها بالكذب مرة بعد 

أخرى.
نا القادم مع رئيس الجمهورية  وقال البركاني: لو أرادت الوسط بعد لقاء
أن تجري لقاءًا صحفيًا مع أي من قيادات المؤتمر الشعبي التي شاركت 
ات الثالثة فخيرًا لها الحصول على المعلومات من مصادرها  في اللقاء
ات الكاذبة وتزييف وعي الناس واالّدعاء بما  الحقيقية بداًل من االّدعاء

ليس صحيحًا أو أن تهرف بما ال تعرف.

البركاني يعّبر عن أسفه واستغرابه لما نشرته 
"الوسط" من مزاعم ومعلومات كاذبة

شكرا لالخ رئيس الجلسة 
اشكر الفريق على جهوده 

استمعت واطلعت على التقرير والرؤى وشعرت 
ان هناك ارادة وايحاء بأن هناك مشكلة في الوحدة 
اليمنية )وحدة األرض واإلنسان( وان الحوار يتم 
ألجل الخالص منها وليس معالجة اخطاء البشر 
في ادارة الدولة، فوحدة األرض واإلنسان اليمني 
حقيقة مطلقة مثل الشمس في كبد السماء وهما 

الشرطان الثابتان إلقامة اية دولة.
وهنا أسأل الموقعين على المبادره الخليجية 
)المشترك - والمؤتمر وحلفائه( هل اختلفتم 
كسلطة ومعارضة منذ 2005م على الوحدة أم 
على األداء والسياسات واالخطاء.. وأسأل كل ثائر 
وثائرة ممن يقولون أنهم ثاروا على النظام.. هل 

ثرتم إلسقاط النظام ام إلسقاط الوحدة؟ 
واسأل كل مؤمن بالتغيير هل تريد تغيير أداء 

السياسات والنظام أم تغيير الوحدة؟
ر الجميع بأن دول الخليج وأوروبا وأعضاء 

ّ
واذك

مجلس االم���ن ال��دول��ي وال��ع��ال��م ك��ل��ه يدعمون 

ويسندون اليمن من خالل مبادرة وآلية وقرارات 
تنص صراحة على وج��وب الحفاظ على الوحدة 
اليمنية وامن واستقرار اليمن ولم يصدر عنهم 

منذ بداية الخالف حرف واحد ضد الوحدة. 
واس��أل الجميع هل الوحدة اليمنية والمواطن 
اليمني واألرض اليمنية سبب ما حصل من اخطاء 

واختالالت وسوء ادارة ومخالفة للنظام؟
اع��ت��ق��د ج��ازم��ًا ان ال ذن���ب ل��ل��وح��دة واألرض 
والمواطن وان الذنب والمسئولية تقع على الذين 
اداروا هذه الدولة والسلطة أو شاركوا في إدارتها 
ب��ص��ورة مباشرة او غير مباشرة م��ن 22 مايو 
1990م وحتى اليوم، فهم سبب ما نحن فيه وما 

نحن مقبلون عليه..
ف��إذا ك��ان ما حصل من خ��الف وث��ورة ومسيرة 
وأزمة وحراك وقتال في صالح الوحدة.. فما الذي 
ده��اك��م ي��ا ق���وم؟ وان��ت��م ف��ي مؤتمر يستهدف 
الحفاظ على الوحدة واستقرار اليمن حتى تتباروا 
وتتماروا في تقديم رؤى وروايات ستؤدي حتمًا 
الى تفكيك االنسان اليمني واالرض اليمنية وتضيف 

ال���������ى 
معاناتنا بؤسًا وشقاًء وضياعًا وضعفًا على ضعف.

من يقول بدولة اتحادية او اقاليم، اتحادية بين 
من؟ ومن؟ فهناك عقدة لدي من حكاية االتحادية 
فاالرض التي نعيش عليها اسمها اليمن من يوم 
خلقت االرض ومن ال ينتسب إليها فال شأن له بنا 
ولماذا يشاركنا الحياة على هذه االرض؟.. واالنسان 
في جنوب اليمن وشماله كلهم من اص��ل واحد 
فهم أبناء وأحفاد حمير وهمدان ومذحج وكندة 
واالشاعر واالزد وبني هاشم وغيرهم وكل واحد 

له فرع واصل هنا وهناك.
لم اجد ايها االخوة واالخوات إال أننا نذهب لنضع 
نا وتاريخنا في أسوأ صفحات التاريخ ونذهب  أسماء
في طريق غير الطريق الذي اتى مؤتمر الحوار 
من اجلها، اليمن تريد عدالة ومساواة في السلطة 
والثروة وقانون يخضع له الجميع ويعيشون في 
ظله ومعالجة وجبر االخطاء واالضرار تحت اسم 
)الجمهورية اليمنية( فقط والزم نقنع بعضنا 
البعض بأي وجه من الوجوه ولو بالقتال تحت سقف 

الجمهورية اليمنية.
اسألكم بالله وبكل شريعة وعهد وأقّبل ايديكم 
أنتم ومن خلفكم في الداخل والخارج أال تعملوا وال 
تقبلوا بأي حل ُيخل بالوحدة اليمنية ارضًا وانسانًا 
وان تتجاوزوا احزابكم ومصالحكم ومناطقكم 

سركم. 
ُ
وأ

عالجوا المشاكل بإنصاف واتركو المركزية نهائيًا 
واحفظوا ارضكم وجمهوريتكم الواحدة فأنتم 
ضعاف اآلن وانتم دول��ة واح��دة فكيف سيكون 
الحال إذا تشطرتم أو تقاتلم، أضيفوا محافظات - 
ألغوا محافظات - إجمعوا محافظات ولكن تحت 

اسم الجمهورية اليمنية.
العالم مع ال��وح��دة اليمنية فال يكونوا افضل 
منكم، واعيدوا المؤتمر هذا الى الطريق الذي رسم 
له طريق الحلول والحفاظ على الوحدة، فنحن الى 

اآلن ذاهبون في طريق أراه خاطئًا.
الوحدة اليمنية هي التي أعادت الحقوق  

الوحدة أعادت كل من شرد خارج الوطن ال ذنب 
ها عقّوها وشهروا بها لها إال ان أبناء

هذه هي المداخلة التي اعترض عليها بعض 
االخوة في الحراك بصورة اقل ما توصف به أنها 
خارجة عن مبدأ الرأي والرأي اآلخر والتي قاطعوني 
فيها وان��ا في الربع االخير منها وأنشرها ليعلم 
الجميع بحقيقة هذا الرأي الذي هو قناعتي وايماني 

المطلق.
وحسبي الله ونعم الوكيل

ومع العلم بأنني سلمت صورة من هذه المداخلة 
لسكرتارية مؤتمر الحوار الوطني في نفس اللحظة 
حتى ال يقول احد انني غيرت فيها شيئًا ال سيما 
بعد ان تم حذف المداخلة من الصورة المسجلة 

التي اذيعت من قناة عدن الفضائية.

بعد أن حذف التلفزيون فقرات منها..

»الميثاق« تنشر نص مداخلة حازب عن تقرير فريق القضية الجنوبية
انتقد الشيخ حسين حازب عضو مؤتمر الحوار الوطني محتوى تقرير فريق القضية  

الجنوبية بخصوص الوحدة اليمنية.
وقال حازب إنه اطلع على التقرير ووجد فيه ايحاء بأن هناك مشــكلة في الوحدة اليمنية 
وأن الحــوار يتم ألجل الخالص منها وليــس لمعالجة األخطاء.. وأضاف: الناس اختلفوا على 

سياسات وأخطاء وليس على الوحدة اليمنية.
وطالب الشــيخ حسين حازب في مداخلة له أثارت ضجة كبيرة في مؤتمر الحوار خصوصًا 
في أوســاط الحراكيين - طالب بالتعقل في اتخاذ الحلول واعادة مؤتمر الحوار الى مســاره 

الصحيح للحفاظ على الوحدة اليمنية.
»الميثاق« تنشر مداخلة حسين حازب نصًا إلزالة اللبس الذي حصل حولها..

 عباس غالب

بالعربي ... 

باهتمام بالغ ، تابعت حديث األخ كهالن مجاهد أبو شوارب عضو مجلس الشورى �� عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والذي تحدث فيه عبر شاشة )اليمن اليوم ( ، لعل ابرز 

ما لفت نظري في هذا الحديث الضاف ، بعض القضايا الموضوعية .. أستسمح القارئ
أن أتوقف عند بعضها لداللتها : 

أواًل : هذه هي المرة األولى التي استمع فيها إلى هذه الشخصية وهي تتحدث في الشأن العام عبر 
وسائلة إعالمية ، فهو � كما اعرف خالل عملي الصحفي � ال يحب األضواء رغم المواقع القيادية العديدة 
التي تقلدها ، فضاًل عن خلفية انتمائه إلى أحد أكثر األسر حضورًا في المشهد القبلي و المسرح السياسي 
وسليل عائلة نضالية يكفي أن يكون عميدها الشخصية الوطنية بامتياز المرحوم الشيخ مجاهد أبو 
شوارب ، احد رجاالت اليمن الشجعان الذين اضطلعوا بمسئوليات وطنية كبيرة عبر تاريخ اليمن 
الحديث ، حيث  ال يغفل الشاب كهالن استحضار ثقافة والدة في كونه شديد االنتماء إلى اليمن قبل 

انتمائه إلى القبيلة .
ثانيًا : في حديث الشاب كهالن مجاهد أبو شوارب أحساس عال بالوطنية وتغليبه مصلحة اليمن على 
ماعدا ذلك من مصالح حزبية و شخصية ، إذ في شدة االحتقان السياسي و العسكري داخل محافظة 
عمران ) وكان وقتها محافظًا لها ( فضل إن يضغط على حزبه المؤتمر الشعبي العام وسحب مناصريه 
من المواجهة مع اإلصالحيين اثر الصدام المسلح بين الطرفين مطلع العام 2011م .. وقد واجه 
الرجل وقتها ضغوطًا للتخلي عن موقفه هذا ، لكنة فضل نزع فتيل األزمة ولما فيه مصلحة عمران 

واليمن عمومًا حتى وان آدا ذلك إلى التلويح باالستقالة من منصبة .
ثالثًا : شخصيًا وطيلة عملي الصحفي ، لم اسمع عن الرجل ما يسئ إلى مكانته أو ينتقص منها خالل 
لقة وانتمائه 

ُ
المسئوليات التي تقلدها انسجامًا مع تراث والدة المناضل مجاهد أبو شوارب وسيرة خ

الوطني .. في وقت كانت فيه بعض رموز القيادات القبلية الممسكة بالسلطة تتسابق على جني اإلرباح 
واقتسام الغنائم  و االستحواذ على الوظيفة والمال العام.

رابعًا : بالمناسبة ،  ال اخفي أعجابي كذلك بلغة الرجل الرصينة وطرحة الموضوعي ودقة  تحليله 
السياسي و رؤيته الثاقبة إزاء ما يعتمل في الساحة الوطنية .. و أشير �� على سبيل المثال �� ردوده 
الواثقة على استفزازات اإلعالمية البارعة رحمة حجيرة ، خاصة  وهو يجيب برباطة جأش ، منتميا 
في اإلجابة على استحضار مصالح الوطن ، فضال عن انتماء اإلنسان كهالن إلى أبجديات الوطن و روح 
التغيير والذي ال يمكن أن يكون قفزًا على الثوابت وإنما استجابة موضوعية لهذا المتغير في مجرى 

حياة اليمنيين  
خامسًا : ما أقلقني حقًا تحليله العسكري �� متمنيا أن يكون مخطئًا �� وتأكيده بان أعادت هيكله القوات 
المسلحة ، قد أضعفت تماسك وقوة  هذه المؤسسة الوطنية بنسبة 80 بالمئة .. وهو ما يعرضها 
�� بالنتيجة إلى التفتت  والتقهقر أمام هجمات )القاعدة ( وكل المتربصين  بأجواء الحوار والتوافق 

والتسوية السياسية وقيام اليمن الجديد.
سادسًا : الخالصة .. في طرح الشاب كهالن أبو شوارب تقويم موضوعي لفترة الحكم السابقة ولفت 
نظر القيادة السياسية الجديدة  بعدم إعادة أنتاج الممارسات الخاطئة .. وهي نظرة يستحق عليها 
الرجل الثناء التقدير ، ألنها تنم عن وقفة شفافة مع النفس ومع اآلخرين ، لذلك أتمنى أن تكون هذه 
األطروحات محط تقويم واسترشاد بهدف االستفادة منها خاصة وأن الجميع يهرول حاليًا للحصول 
على قصب السبق في أن يكون أحد قادة إدارة دفة سفينة الوطن أن لم يكن القائد األوحد إلدارتها !

كهالن .. 
استفاضة في 
تحليل الواقع 


