
اســتقبال رئيس الجمهورية النائــب األول لرئيس المؤتمر األمين العــام، للجنة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام والكلمة القيمة التي أكد فيها على الدور القيادي الرائد للمؤتمر سواًء في تحقيق 
الوحــدة اليمنية والديمقراطية أو في الدفاع عنها واخراج اليمن من أزماتها السياســية واالقتصادية 
واالجتماعيــة والعســكرية واألمنية، قد جعل منه الحزب األول واألقــدر على قيادة االصطفاف الوطني 
إلخــراج البلــد من أزمته الحاليــة، مرحبًا بما صــدر عنه من مبــادرة متزامنة مع غيرها مــن المبادرات 
الحزبيــة األخرى، مبديًا اســتعداده للتفاهم مع الجميع حول تشــكيل حكومة الوحــدة الوطنية وحول 
تشــكيل لجنة لدراســة المبادرات الحزبية بهدف إعادة النظر في الجرعة السعرية.. وكشف أن القرار 
كان مــن قبل شــركة النفط وليس من قبل رئيس الجمهورية بعــد أن وصلت األزمة الى الذروة، الى غير 
ذلــك مــن الحديث الذي أكد فيه على أهمية الحفاظ على وحــدة المؤتمر، مبررًا ابتعاده عن المؤتمر 
بأنــه مراعاة لما قد يحدث من حساســيات ناتجة عن مالبســات بين رئيس الجمهورية 
ورئيس المؤتمر.. وأشار إلى أن المؤتمر هو الحزب األكثر قبوًال في الداخل والخارج 

نظرًا لما يمثله من الوسطية واالعتدال..

كيف ال وهو الذي أخرج اليمن من أزمة 
٢٠١١م وشــارك بفاعلية في التسوية 
السياسية والنقل السلمي للسلطة.. أقول 
ذلك وأقصد به أن رئيس الجمهورية 
قد حرص على التعبير عن ارتياحه 
ــادرة المؤتمر  ــب لما نصت عليه م
الشعبي العام في نقاطها الست، 
لعامة أن تبقى  للجنة ا لبًا ا مطا
في حالة انعقاد متواصل خالل 
األسبوعين التاليين لالجتماع.. 
وأشار في الوقت ذاته الى إغالق 
ملفات الماضي والتركيز على 
االستفادة من قضايا الحاضر 
والمستقبل التي تحتم على 
جميع المؤتمريين العمل 
بـــــروح الـــفـــريـــق الـــواحـــد 
الستكمال مــا تبقى من 
بنود المبادرة الخليجية 
ألن بناء اليمن الجديد 
ــــى تــضــافــر  ــاج ال ــت ــح ي
كــافــة الــجــهــود لكافة 
األحزاب والتنظيمات 
ـــة الـــتـــي  ـــاســـي ـــســـي ال
شاركت في مخرجات 
الحوار الوطني والتي 
ــــرحــــت تـــبـــدي  مـــــا ب
استعدادها لوضعها 
مــوضــع التطبيق في 
مــجــمــل خــطــابــاتــهــا 
ومواقفها السياسية 
واالعــالمــيــة المعلنة 
على نحو نستدل منه 
على أهمية المصالحة 
الــوطــنــيــة باعتبارها 
ـــوحـــيـــدة  الــــبــــوابــــة ال
لــالصــطــفــاف الــوطــنــي 
القادر على تجاوز كافة 
التحديات والمعوقات 
السياسية واالقتصادية 
ــة والــعــســكــريــة  ــاعــي ــم واالجــت
ــدخــول  واألمــنــيــة بــعــيــدًا عـــن ال
ــي مــنــازعــات طــائــفــيــة ومذهبية  ف
ومناطقية وحزبية يتضرر منها الجميع 
وال يستفيد منها أحد، نظرًا لما تنطوي عليه 
من مخاطر الصراعات والحروب الدامية والمدمرة 
التي ال نتذكر عنها سوى ما خلفته من االحقاد واألحــزان 

المكرسة للكراهية التي تمزق وحدة الوطن والمواطن صاحب 
المصلحة الحقيقية في الثورة والجمهورية الوحدة والديمقراطية 

والرفاهية االقتصادية واالجتماعية المنشودة.
وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أهمية التوقيع على ميثاق 
شــرف إعالمي من قبل كافة القوى السياسية المالكة لوسائل 
اإلعالم.. الخ، نظرًا لما يمثله االعالم من دور في موكب التعددية 
السياسية والحزبية وحرية الصحافة، ألن الخطاب االعالمي المتوتر 
والمنفعل ال يساعد على تهيئة االجــواء الهادفة والمستقرة 
الستكمال ما تبقى من مهام التسوية السياسية التي قطعت شوطًا 
ال يستهان به في انجاز مهام التسوية السياسية التي قطعت 
شوطًا ال يستهان به في صياغة الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني تمهيدًا الستكماله ووضعه لالستفتاء الذي يفتح المجال 
للتحول العظيم الى اليمن االتحادية وإجراء االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة النظام وسيادة 
القانون والمواطنة المتساوية والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

الدائمة والمستمرة.
أعود فأقول إن رئيس الجمهورية كان قد أشار الى الظروف 
الصعبة التي مرت بها بالدنا وما واجهته من التحديات اإلرهابية 
والحروب المذهبية والحزبية وما استهلكته من التضحيات وما 
تكبدته من االمكانات التي استوجبتها المواجهات والتعويضات 
واعادة بناء ما خربته الحرب، ناهيك عن الفساد المالي واالداري 
الذي أسفر عن عجز كبير في الموازنة العامة استوجب الدخول 
في هذه االصالحات االقتصادية وما ترتب عليها من رفع الدعم 
عن المشتقات النفطية متمثلة في البترول والديزل والكيروسين 
واالبقاء على دعم المواد الغازية ذات العالقة بالكهرباء واالستخدام 
المنزلي التي تدخل الى كل بيت من بيوت ابناء الشعب اليمني بكل 

تكويناتهم االجتماعية.
لقد كــان اللقاء رغــم محدودية فترته 
ات المهمة التي سوف  الزمنية من اللقاء
تنعكس بالكثير مــن االيــجــابــيــات على 
كافة الفعاليات المؤتمرية السياسية 
والتنظيمية والجماهيرية، إذ تواصلت في 
أجواء أخوية صادقة بعيدًا عن الخالفات 
والحساسيات والمكايدات الحزبية ألن 
الــقــاعــدة الشعبية للمؤتمر تحتاج الى 
التعاون والتكافل والتفاعل بين جميع 
المستويات القاعدية والــقــيــاديــة على 
قــاعــدة الثقة وتقديم حسن النية على 
ســوء النية ألن الــتــحــديــات الماثلة أمــام 
المؤتمريين تحتم عليهم إما أن يكونوا 
عند مستوى القدرة على تفعيل قاعدتهم 
العريضة واستيعاب من يرغبون باالنتساب 
للعضوية الجديدة.. وإما أال يكونوا فيفشلوا بما يحاك لهم 
من المخططات الخارجية الهادفة الى خلق االنقسامات 
والصراعات التي تهدر الوقت والجهد في متاهات الدورب 
الثنائية والهامشية التي ال ينتج عنها سوى الضعف وعدم 
القدرة على النهوض بما تلقي عليهم األقدار من مسئوليات 

وطنية كبيرة وتاريخية في بناء اليمن الجديد.
اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ثمنت استقبالها من قبل األخ رئيس 
الجمهورية النائب األول األمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبما 
ألقاه من كلمة حريصة على وحدة المؤتمر ودوره وبما أطلقه 
من مبادرة ناضجة تضاف الى غيرها من المبادرات األخرى لتكون 
أساسًا لمراجعة الجرعة السعرية وفقًا لما تقدره لجنة اقتصادية 

وسياسية سيتم تعيينها الحقًا.
كما أشادت بما استعرضه من أدوار قيادية في الماضي وما يمكن 
أن يضطلع به من أدوار فاعلة في الحاضر والمستقبل باعتباره 
الحزب األكثر قبوًال في الداخل وفي الخارج.. وطالبته باالفراج عن 
معدات قناة «اليمن اليوم»، مبدية االستعداد الكامل للتوقيع على 
أي ميثاق شرف يحقق التهدئة االعالمية لتوفير االجواء المطلوبة 
للمصالحة الوطنية، كما طالبته بإصدار توجيهاته الى الجهات 
األمنية المكلفة بالتحقيق في جريمة النفق الممتد من شارع صخر 
الى المسجد الصغير الموجود في منزل الزعيم علي عبدالله صالح 
باعتبارها من الجرائم اإلرهابية الهادفة الى استكمال ما بدأته في 

مسجد دارالرئاسة.
ات بين القيادات المؤتمرية  ومما الشك فيه أن مثل هذه اللقاء
البارزة في هذه الظروف السياسية واالقتصادية والعسكرية 
واألمنية الصعبة والذي سيكون من شأنه القضاء على ما تروج له 
بعض األبواق الدعائية المشبوهة من اشاعات كاذبة حول وجود 
انقسامات محتملة في قيادة المؤتمر الشعبي العام، قد وضع 
النقاط على الحروف وأجاب على ما هو غامض من األسئلة الحريصة 
على وحدة المؤتمر.. وأكد بالتالي أن أي محاولة لتمزيق المؤتمر 
واضعافه سيكون مصيرها الفشل الذريع بذات األسلوب الذي 
انتهت اليه المؤامرة السابقة التي ُولدت ميتة.. ألن المؤتمر الشعبي 
العام قد أثبت في ماضيه أنه قوة ال يمكن النيل من وحدته مهما 
كانت المحاوالت الرخيصة الهادفة الى االصطياد في المياه العكرة.
فها هو المؤتمر يؤكد بتماسك قيادته وقواعده أنه يمتلك 
القدرة على تجاوز األزمات والظروف الصعبة وأنه خارج الحكم ال 
 على الصمود والثبات داخل الحكم وأن القناعة تتغلب 

ً
يقل قدرة

على المصالح ألنه من األحزاب الوطنية التي تغلب المصالح العامة 
على المصالح الخاصة.

أخلص من ذلك الى القول إن العالقة بين الرجل األول في الحزب 
والرجل األول في الدولة تطور يستدل منه على إيمان المؤتمر 
الشعبي العام بالتداول السلمي للسلطة، وقدرته على الفصل بين 
قيادة الحزب وقيادة الدولة وأن الرجل األول في الدولة يمكن 
أن يكون الرجل الثاني في الحزب والعكس صحيح في سابقة ال 
وجود لها بغيره من األحــزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة 
والمعارضة.. يمكنه أن يحكم متفردًا ويمكنه أن يحكم شريكًا 

ويمكنه االنتقال من الحكم الى المعارضة.
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١٩ أغسطس ٢٠١٤م
-اعتداء تخريبي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي 

على محافظة المحويت.
-اغتيال الشيخ عبدالكريم الذهب احد مشائخ رداع 

وإصابة اثنين من مرافقيه بشارع بغداد بصنعاء.
- مجهولون يسطون على مكتب الصحة بلحج 

ويسرقون بعض محتوياته.
-التحقيق مع مسئولين وموظفين في جامعة عمران 

بقضايا فساد.
-ضبط عصابة متخصصة باختطاف الفتيات كان 
آخر الفتيات المختطفات من قبلها الطالبة عائشة 

بامطرف.
-الحوثيون ينصبون الخيام على مــداخــل صنعاء 

للمطالبة بإقالة الحكومه واسقاط الجرعة.
-العثور على جثة مواطن مقتول ومدفون في حفرة 

بحزم العدين بمحافظة إب.
٢٠ أغسطس ٢٠١٤م

-قبائل خوالن تنفذ اعتصامًا مفتوحًا وتمهل الدولة 
٣ أيام للكشف عن مقتل العميد الركن / محمد صالح 
التوعري- ركن عمليات قوات االحتياط- وابن اخيه 

نجيب التوعري في منطقة ماوية.
-مــئــات العوائل اليمنية تــغــادر صنعاء خوفًا من 
مواجهات مرتقبة بعد اعتزام الحوثيين التصعيد 

والدخول إليها السقاط الحكومة.

-تبادل إلطــالق النار بين مسلحين وبين 
طقم عسكري بالقرب من فندق القمر بشارع 

تعز- صنعاء، دون معرفة االسباب.
- فريق من سالح المهندسين يتمكن من 
إبطال مفعول مواد متفجرة، جاهزة للتفجير، 

في مديرية خورمكسر بعدن.
ــن الــجــيــش بــرصــاص  -مــقــتــل جــنــديــيــن م
نتماؤهم للقاعدة في  مسلحين يعتقد ا

البيضاء.
-رجل من محافظة لحج يقدم على جرح 
خمسة من افراد اسرته بواسطة فاس لينتحر 

بعدها برمي نفسه من على جبل قريب.
٢١ أغسطس ٢٠١٤م

-أربعة مسلحين ملثمين ينهبون سيارة من وسط 
ــى جهة  المكال تحت وطـــأة الــســالح ويــفــرون بها إل

مجهولة.
-عشره قتلى في مواجهات عنيفة بين الحوثيين 

واالصالحيين  بالجوف.
-مقتل المواطن عزيز عبدالله الرعيني في مدينة 

يريم على يد مسلحين الذوا بعدها بالفرار.
-مسلحون مجهولون يوزعون منشورات وأقراصًا 

مدمجة تروج لفكر جهادي بحضرموت.
-مدير أمن مديرية الشحر يتعرض لمحاولة اغتيال 
في منطقة جول مسحة المدخل الشرقي لمدينة المكال 

بساحل حضرموت.
-تفجير منزل أحد المواطنين في منطقة 
ــن عــلــي غــرب  ــعــدان) مــدخــل وادي ب ــام (ب
الحوطة بمديرية شبام في وادي حضرموت 

من قبل مسلحين.
٢٢ أغسطس ٢٠١٤م 

ــة آخــريــن  -مــقــتــل شــخــص واصـــابـــة ثــالث
في انفجار شديد يهز حي شميلة  وسط 

العاصمة صنعاء.
-مسلحو الحوثي ينصبون الخيام في حديقة 
الــثــورة وامـــام وزارة الداخلية استعدادًا 

للتصعيد من اجل اسقاط الحكومة..
-انتشار أمني كبير في العاصمة صنعاء والجيش 
واألمن في حالة االستنفار بعد نصب الحوثيين خيامهم 

على مدخل صنعاء.
-انتحار ناشط جنوبي بمنطقة كرش لحج يدعى 

هدام مليط  شنقًا في ظروف غامضة. 
-مقتل الشيخ صالح محمد غالب احد مشائخ يريم 
وثالثة من مرافقيه على يد مسلحين من آل غالب في 

مدينة يريم ..
-مسلحون على متن (٧) أطقم يقتحمون مركزًا 

للشرطة بمنطقة الجراف بصنعاء.
-اعتداء على أنبوب نفطي في مأرب من قبل مسلحي 

القبائل. 

٢٣ أغسطس ٢٠١٤م
-اغتيال مدير فندق الشحر عبدالله قائد من أبناء 
المحافظات الشمالية على يد مسلحين مجهولين 

يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة في مدينة الشحر.
-مقتل العميد العمري مدير دائرة االمداد العسكري 
وشخص آخر في انفجار سيارة مفخخة أمــام سوق 

شعبي في المنصورة.
- اصابة أربعة أشخاص في اشتباكات بين متشددين 
سلفيين وحوثيين بعد أدائهم صالة العصر في حي 

مسيك. 
٢٤ أغسطس ٢٠١٤م

-مقتل ١٣ وجرح آخرين في اشتباكات بين الحوثيين 
واالصالحيين  في منطقة الجوف.

-إصــابــة اربــعــة مــن جنود الــلــواء (٣١٢) المرابط 
بصرواح في مأرب بحادث مروري.

-مقتل جنديين وإصــابــة سبعة آخرين في كمين 
استهدف دورية عسكرية في حضرموت. 

-مجهولون يحرقون سيارة ناشط جنوبي بردفان.
-هجوم مسلح على احد مقرات أنصار الله (الحوثيين) 

وسط صنعاء منطقة مسيك واصابة ثالثة اشخاص.
-مسلحون يستولون على سيارة المواطن حسين 

العطاس بمدينة المكال.
-مقتل شخص يعتقد أنه مختل عقليًا بالقرب من 

البنك المركزي بالمكال على يد حراس البنك..

بقلم/
عبده محمد الجندي

المؤتمر مستعد 
للتوقيع على ميثاق 

شرف يحقق التهدئة 
اإلعالمية

التحديات التي تواجه 
الوطن تحتم على 

المؤتمر تفعيل 
قاعدته العريضة

دالالت لقاء الرئيس باللجنة العامة للمؤتمر

الت
النف

د ا
صا

ح

«تنوية 
واعتذار»

نشر فــي الــعــدد الماضي 
في «الحصاد» مقتل الشيخ 
صــالــح محمد غـــالب أحــد 
مــشــائــخ يــريــم محافظة 
إب وجــاء عن طريق خطأ 
غير مقصود أن القتلة من 
بيت غــالب.. بينما تلقينا 
توضيحًا عبر اتصال هاتفي 
أن المتهمين بقتل الشيخ 

هم من بيت الدمة..
ـــه  ـــوي ـــن ـــت لــــــــذا لــــــــزم ال

واالعتذار..


