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اقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام منح 
الناشطة السياسية أم صالح الحاشدي 
عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية بالمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وذل��ك تقديرًا وعرفانًا 
بمواقفها الوطنية واسهاماتها في كشف 
ومقارعة مخططات التخريب والفوضى 
التي اجتاحت اليمن والمنطقة مطلع العام 

2011م . 
وقام الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام بزيارة 

الناشطة اليمنية المهاجرة أم صالح الحاشدي 
في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 

االربعاء. 
واش��اد االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام بمواقف أم ص��الح الحاشدي 
وكافة انصار الشرعية الدستورية خارج اليمن 
والذين سطروا بمواقفهم الوطنية وتأييدهم 
لألمن واالستقرار في بلدانهم وتمسكهم بقيم 
الحوار والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق 
االنتخابات أصدق معاني الوفاء للوطن ومصالح 

الشعب اليمني كافة . 

وعبر االمين العام المساعد باسمه وباسم 
قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام عن الشكر والتقدير للكاتبة والناشطة 
االعالمية أم صالح الحاشدي التي مثل ظهورها 
الشجاع في ذروة المواجهات واالزمة 2011م 
واح��دة من انصع صور التالحم الشعبي بين 
اليمنيين داخل اليمن وخارجه ورفضهم كافة 

اعمال العنف والفوضى والتخريب . 
وسجلت )أم ص��الح( على شاشات التلفزة 
ومواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخبارية 
مواقف وطنية عظيمة في لحظات تاريخية 

فارقة خطفت بها قلوب اليمنيين 
حينما عبرت بتلقائية ودونما بهرجة 
اعالمية ع��ن مشاعرهم الصادقة 
مخضبة بدموع االسى حزنًا وحرقة 
لنتائج اعمال العنف واقحام الشباب 
والدفع بهم العمال العنف ومن ثم 

استثمارهم الستجداء الخارج . 
ويتذكر انصار الشرعية الدستورية 
واالمن واالستقرار والحوار واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام وكل اليمنيين 
مواقف الصوت اليمني النسوي المهاجر أم صالح 
الحاشدي باعجاب وافتخار تقديرًا لدورها 
البطولي وعظمة مواقفها وصدق انتمائها 
وما سجلته من مواقف ال تنسى صارت محل 
إكبار لدى اليمنيين جميعًا واعضاء المؤتمر 

بشكل خاص. 
ومن خارج الحدود فضحت أم صالح الحاشدي 
في تحليالت لها مبكرًا مخططات دعاة الفتنة 
وممارساتهم التدميرية لالضرار بالسكينة 
العامة والسلم االجتماعي واألمن واالستقرار 

في اليمن . 

كرم شباب المؤتمر الشعبي العام األستاذ 
صادق أمين ابو راس- األمين العام المساعد 
للمؤتمر- بدرع الوفاء عرفانًا بجهوده الوطنية 
المخلصة وحرصه على وحدة وأمن واستقرار 

الوطن . 
وأكد األستاذ صادق أمين أبو راس تساميه 
فوق الجراح، مشيرًا إلى أن من قدموا أرواحهم 
في مسجد دار الرئاسة يأتي في سبيل الدفاع 
عن الوطن وحماية أمنه واستقراره وأنهم 
ليسوا أغلى ممن بذلوا دماءهم رخيصة في 

الثورات اليمنية المباركة على مدى العقود 
الماضية. 

وأضاف أبو راس: تهون دماؤنا من اجل الوطن، 
الذي يجب أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من 
قوة، ألن الوحدة مصيرنا وتاريخنا، ونقول: 
كفاكم لعبًا ب��رؤوس اآلخرين، وبالدماء التي 

تسفك كل يوم في كل المحافظات اليمنية .
ودعا األستاذ صادق ابو راس شباب المؤتمر 
إلى ممارسة دورهم الوطني باعتبارهم حزب 
الوسطية واالعتدال المؤمنين باآلخر والشراكة 

: هؤالء الشباب الذين يعول عليهم 
ً
معه، قائال

الرسالة بصدق  أن يحملوا  المستقبل  في 
وأمانة، كونهم أبرياء همهم خدمة وطنهم 
قبل تنظيمهم، ألن اليمن ف��وق االح��زاب 

والتنظيمات . 
بدوره شدد رئيس المجلس الشبابي للمؤتمر 
االستاذ عبدالله السنيدار أن تكريم المناضل 
ص��ادق أمين ابو راس يأتي في إط��ار تكريم 
الرجال االوفياء األمناء الذين تحملوا المسؤولية 

بصدق وأمانة. 

منحها المؤتمر عضوية دائمته الرئيسية

البركاني: الناشطة أم صالح الحاشدي قارعت 
مخططات التخريب والفوضى بشجاعة نادرة

أبو راس: شباب  المؤتمر قادم 
على صنع المستقبل
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ح��ذر المؤتمرالشعبي العام 
من عواقب استمرار استهداف 
قياداته وك���وادره الفاعلة في 

كافة مواقعهم بالمحافظات.
الفتًا الى أن المؤتمر قدم المئات 
م��ن خيرة ابنائه ج��راء الحملة 
الممنهجة لمسلسل االغتياالت 
لقيادات وأعضاء المؤتمر منذ 

أزمة العام 2011م والى اآلن.
وأك��د المؤتمر أن هذه الجرائم لن تمر مرور 
الكرام.. داعيًا في الوقت نفسه اعضاءه وأنصاره الى 
ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يسعى 
إلعاقة تنفيذ التسوية السياسية وإعادة األوضاع 
الى المربع األول وجر أبناء اليمن للعنف واالقتتال.

ودان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني االعتداء الذي تعرض له وزير الدولة.. 
عضو مجلس الوزراء شايف عزي صغير، األسبوع 
الماضي، من قبل عدد من أفراد األمن في العاصمة 

صنعاء. 
مؤكدين تضامنهم الكامل مع األخ الوزير الذي 
تعرض لالعتداء والتهجم من قبل افراد أمن أثناء 

ت��واج��ده في 
سيارته برفقة أسرته، ما يمثل اعتداًء سافرًا ال 
يليق برجال أمن ُيفترض بهم حماية أمن وسكينة 

المواطنين. 
وط��ال��ب المؤتمر والتحالف حكومة الوفاق 
الوطني ووزارة الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق 
في الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها واتخاذ 
االجراءات االدارية الالزمة بحقهم تفاديًا لتكرار 

مثل هذه االعتداءات. 
وأفاد وزير الدولة بأن عددًا من افراد شرطة 
السير تهجموا عليه اثناء توقفه مع اسرته 
بسيارته في تقاطع شارع العشرين مع شارع 
»16« وكالوا له عددًا من الشتائم وحاولوا ابتزازه، 

موضحًا أن أحد أفراد األمن اعتدى على ابنه الذي 
كان يقود السيارة ورفع المسدس في وجهه، ما 

دفعه لمغادرة المكان تفاديًا ألي تطورات. 
وأشار الوزير إلى أنه كان مع اسرته أثناء الحادثة 
وبدون مرافقين وال يوجد لديه أية قطعة سالح.. 
مضيفًا: أنه ابلغ الجهات األمنية بالواقعة وأن هناك 

وعودًا باتخاذ االجراءات القانونية..
وفي محافظة حجة استنكر فرع المؤتمر في 
بيان له االعتداء ال��ذي تعرض له رئيس الفرع 
وكيل المحافظة الشيخ فهد دهشوش صباح 
السبت من قبل مسلحين مجهولين اطلقوا النيران 
بأسلحة خفيفة ومتوسطة على منزله.. واعتبر 
مؤتمر حجة أن هذه الجريمة تهدف الى استفزاز 

قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر ومحاولة 
الوطنية  ترهيبهم لتغيير مواقفهم 
والثابتة والنيل من صمودهم في حماية 
الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية 
 قيادات حزب 

ً
واألمن واالستقرار، محمال

االصالح المسئولية الكاملة لهذه الجريمة 
النكراء.

من جانب آخر أكد االستاذ عبده الجندي 
تضامن المؤتمر وحلفائه مع رئيس حزب 
الشعب الديمقراطي »ح��ش��د« صالح 
الصيادي الذي تعرض لالعتداء والهجوم 
على منزله الخميس الماضي من قبل مجموعة 

مسلحة.
ودعا الجندي السلطات األمنية الى مالحقة الجناة 

وتقديمهم للعدالة.
وفي محافظة ذمار دان مصدر إعالمي بالمؤتمر 
الشعبي العام االعتداء على منزل الناشط االعالمي 
علي البخيتي في مديرية الحدأ من قبل عناصر 

مسلحة مجهولة.
وقال المصدر: إن هذا االعتداء يعبر عن ضيق 
مرتكبيه بالرأي اآلخ��ر وتوجههم ال��ى إسكات 
األصوات المناوئة لهم واستخدام أساليب اإلرهاب 

والعنف في مواجهة الكلمة والرأي والرأي اآلخر.

دعا لضبط النفس وعدم اإلنجرار للعنف

المؤتمر يحذر من استمرار استهداف الشخصيات السياسية

التحالف الوطني يستنكر 
إقصاءات أمانة الحوار

استنكر مصدر مسئول بمجلس التنسيق األعلى ألحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي الممارسة االقصائية والتعامل التوثيقي االنتقائي من قبل 
االمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني التي تدير وتوجه القائمين على الموقع 
االلكتروني الرسمي لمؤتمر الحوار على شبكة االنترنت، والذي تم فيه حجب 
وحذف مواقف ورؤى مكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي قدمتها 
الى مؤتمر الحوار بعد ان ظلت منشورة في الموقع، ومنها رؤية مكون احزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي »حول حلول وضمانات القضية الجنوبية والتي 
تضمنت.. تركيزه على الالمركزية االداري��ة بإقامة الحكم المحلي واسع 
الصالحيات ورفضت وحذرت من تقسيم الجمهورية اليمنية الى أقاليم 

سياسية وفق صيغة النظم الفيدرالية«.
واعتبر المصدر ان االمانة العامة للحوار أقدمت على حجب وحذف موقف 
ورؤية مكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بعد بروز رفض شعبي 
واسع لنظام االقاليم ومخاوف قوى دولية تجاه تنفيذه في اليمن.. وهو ما 
يمثل صوابية القراءة المبكرة لمكون احزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
حيال القضية الجنوبية ببعدها الوطني الشامل.. وقال المصدر: إن حجب 
وحذف تلك المواقف والرؤى  من الموقع االلكتروني الرسمي لمؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ينم عن عقلية مغلقة لالمانة العامة لمؤتمر الحوار، وهي 
بعيدة كل البعد عن االمانة في تعاملها مع وجهات نظر ومواقف كل 

المكونات واالطراف السياسية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

> دعا الدكتور يحيى الشعيبي عضو 
اللجنة العامة االح���زاب والمكونات 
السياسية ان تعمل وفق ميثاق شرف من 
أجل المصالحة الوطنية وتهيئة الظروف 

إلنجاز المهام واالستحقاقات المقبلة..
مشيرًا الى ان الخالفات والصراعات 
واالعالم المنفلت لن يخدم االحزاب او 
الوطن ولن يساعد على تحسين األوضاع 
االمنية او االقتصادية وإنما سيزيد االمر 
من سيئ الى أسوأ، وقد يوصل الوطن الى 

ما التحمد عقباه.
ورد الشعيبي على من فسروا رسالته 
للمؤتمر الشعبي العام التي نشرها الشهر 
الماضي على صفحته في »الفيسبوك« 
وفق أهوائهم وانها بداية انسحاب بقوله 
: الرسالة ليست للتشهير وانما كما قلت 

 
ً
 مصالحة مع الذات اوال

ً
االعتراف هو اصال

ومن ثم االنطالق الى أفق سياسي أوسع.
فاالنسحاب ال وج��ود ل��ه مطلقًا في 
مخيلتي، فأنا عضو في المؤتمر منذ 
عام 88م ولن انسحب من التنظيم الذي 

شاركته حلوه ومره خالل ربع قرن من 
الزمن.

واضاف : تعودنا في اللجنة العامة ان 
تكون اجتماعاتنا وكذلك اطروحاتنا 
صريحة وقوية وان االختالف في الرأي 
اليفسد للود قضية م��ادام الهدف هو 
مصلحة التنظيم والوطن وان األمور 
تحسم دائمًا بالتصويت اذا ما اختلفنا..

وفي رده على سؤال حول عدم طرح 
الرسالة داخل األطر التنظيمية للمؤتمر 
اوضح الشعيبي في حوار مع »اليقين« ان 
عودته الى ماليزيا لقضاء تفرغه العلمي 
جعله ينشر مقترحاته في رسالة على 
صفحته لتكون محل نقاش مؤتمري على 
نطاق أوسع قبل انعقاد المؤتمر العام 

الثامن للمؤتمر الشعبي العام.

مازلت أتذكر تفاصيل جمعة 18 مارس وكيف تحولت 
بفعل مؤامرة قذرة من وقفة شبابية نظيفة من أجل 
المطالبة السلمية بمكافحة الفساد والتغيير نحو األفضل 
الى كارثة وعمل إرهابي شنيع سقط خالله عشرات من 
الشباب األب��ري��اء ضحايا ألط��م��اع جشعة ف��ي نفوس 
االنتهازييين الطامحين للوصول الى السلطة من خالل 
هذه االعمال المنافية لقيم الدين واإلنسانية واألخالق، 
ومضى أولئك يرددون »كلما زدنا شهيد« برغبة عارمة 
في سفك المزيد من دماء األبرياء، فيما هم حصدوا ثمن 
 ومناصب وغضبًا من الله، وتركوا الجرحى 

ً
تضحياتهم ماال

ين ولم يكتفوا بذلك بل تاجروا  وأسر الضحايا يعانون األمرَّ
بقضيتهم للحصول على المزيد من األموال وزادوا على 
ذلك أن أهانوا الجرحى وتركوا كالبهم تنهشهم أمام 
الكاميرات دون خجل وأتهموهم بالتآمر ومحاولة إفشال 

الثورة المزعومة رغم وجود شركائهم بينهم.
ولعل األسوأ من كل ذلك أن التخطيط لجريمة يوم 18 
مارس تضمن استغالله أبشع استغالل إلثارة الكراهية في 
المجتمع وشطره الى نصفين حتى وصل الحقد الى البيوت 
ليعلن الكراهية بين األخ��وة بسبب الضغوط الكبيرة 
واالستخدام اإلعالمي السيئ والمكثف للدماء وصور 

الضحايا وإلصاقها بالطرف اآلخر.
وما يؤكد تلك المؤامرة أن نتائج التحقيق في تلك 
المجزرة البشعة لم تظهر ال��ى اليوم بل إن الجناة 
والمتهمين الذين تم القبض عليهم وإيداعهم معسكر 
الفرقة األولى مدرع اختفوا أو باألصح جرى تهريبهم، ولم 
يجرؤ أحد حتى اآلن على المطالبة بهم ألنهم يحملون 
دليل إدان��ة أولئك اإلرهابيين الذين دب��روا المؤامرة 

واستخدموهم لتنفيذها مقابل المال.
أليس غريبًا أن تظل جريمة بتلك البشاعة في النسيان 
رغم كل ذلك الضجيج الذي دار حولها وتلك االعمال 
االنتقامية التي لحقتها.. لماذا انتهى الحديث بمجرد 

وصول المدبرين الى السلطة!؟
لماذا هانت دماء الشباب األبرياء بعد أن جعلوها األغلى 

في اإلعالم قبيل تحقيق أهدافهم التآمرية..؟!
ولماذا يجعلونها مجرد ورقة سياسية للرد على من 
يطالبون بمحاكمة المتهمين في جريمة تفجير جامع دار 

الرئاسة؟!
لماذا يساومون بدماء الضحايا لتغطية جرائمهم 
الشنيعة، في حين يسكت من يسمون أنفسهم »ثوارًا« عن 
هذه المتاجرة الرخيصة بأرواح الشهداء ودماء الجرحى.. 
من الذي يمنعهم عن المطالبة بالعدالة الكاملة بغض 

النظر عن المتورطين وانتماءاتهم السياسية..؟!
أسئلة حائرة التزال تبحث عن إجابة للكشف عن خيوط 

المؤامرة ومدبريها الذين أنتجوا جمعة الكراهية..

جمعة الكرا.. هية الشعيبي يدعو القوى السياسية لتهيئة 
ظروف إنجاز االستحقاقات المقبلة

عبد الولي المذابي


