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اللجنة الدائمة تحرر المؤتمر من االستالينية الجديدة
المشاركة الكبيرة ألبناء المحافظات الجنوبية أسقطت الرهاناتالقرارات الصادرة أنهت سنوات من اختطاف المؤتمر ومصادرة قراره وحقوقه

> قوبلت القرارات الصادرة عن الدورة االستثنائية للجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام والتي انعقدت السبت برئاسة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بارتياح 
وطني وتنظيمي واسع حيث وصفت بالدورة التاريخية والشجاعة 
نظرًا النعقادها في وسط تحديات ومخاطر ومخاوف كثيرة، 
ومثل الحضور الكبير ألعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والذين 
توافدوا الى العاصمة صنعاء من مختلف المحافظات والمديريات 
رسالة قوية للداخل والخارج أكدت أن المؤتمر الشعبي العام 
سيظل األقوى في الساحة رغم اإلقصاء والتهميش والتعطيل 
ومصادرة حقه في التمثيل الحكومي من قبل أشخاص استغلوا 

التنظيم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وطوت اللجنة الدائمة أخطر مرحلة مرت في حياة التنظيم 
حيث تعرض منذ عام 2011 ليس للمؤامرة االنقالبية التي 
قادها تنظيم االخوان وإنما لبروز وتغول النزعة االستالينية 

والديكتاتورية داخل المؤتمر، ومصادرة حقوقه وقراره واختزال 
تنظيم كبير بحجم المؤتمر الشعبي العام في شخص..

واعتبر م��راق��ب��ون سياسيون ومهتمون بالشأن الحزبي 
»الميثاق«: أن قرارات الدورة االستثنائية للجنة الدائمة والتي  ل��
اتخذت بإجماع غير مسبوق تؤكد على صالبة ومتانة الوحدة 
الداخلية للمؤتمر، كما أن تأجيل البت في تلك القضايا طوال هذه 
السنوات دلت على االلتزام التنظيمي ألعضاء المؤتمر بقرارات 

الهيئات القيادية العليا.
ووص��ف المراقبون الحضور الكبير ألعضاء اللجنة الدائمة 
الرئيسية من المحافظات الجنوبية بالرسالة القوية التي تؤكد 
أن االنتماء للوطن والمؤتمر مقدس، كما أن مباركتهم وتأييدهم 
ل��ق��رارات ال���دورة اسقطت كل الرهانات التي راه��ن عليها 
المتربصون إلحداث انقسام داخل التنظيم يأخذ بعدًا مناطقيًا 

وقرويًا.

واعتبر المراقبون أن انتخاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
كنائب أول لرئيس المؤتمر وكذلك انتخاب الشيخ صادق أمين 
أبوراس نائبًا لرئيس المؤتمر وانتخاب االستاذ عارف الزوكا 
أمينًا عامًا للمؤتمر، إضافة الى انتخاب د. أبوبكر القربي واالستاذ 
ياسر العواضي واالستاذة فائقة السيد أمناء عامين مساعدين 
للمؤتمر مثل انتصارًا للماليين من أعضاء وأنصار المؤتمر 
والتحالف وجماهير الشعب الذين يراهنون على المؤتمر لتحقيق 

تطلعاتهم وإخراج البالد من األزمة الراهنة.
إلى ذلك سخر المراقبون من المحاوالت البائسة التي يسعى من 
خاللها المتضررون من هذه القرارات إلى إثارة البلبلة والتقليل من 
 صبيانيًا 

ً
النجاحات الكبيرة للدورة.. معتبرين ذلك ضجيجًا وعمال

طائشًا مصيره الفشل.
متوقعين أن تشهد حياة المؤتمر الشعبي العام نقلة نوعية 
في عمله الداخلي على مستوى األمانة العامة وفروع المحافظات 

والمديريات في ظل القيادة الجديدة، وسينعكس ذلك الزخم 
على مواقف وتنسيقات وتحالفات المؤتمر مع بقية األطراف 
السياسية في الساحة الوطنية سيما وهذه القيادات تخرجت 
من مدرسة الزعيم علي عبدالله صالح ودافعت بشجاعة األبطال 
عن المؤتمر ومشروعه الوطني وتصدت من الساحات والميادين 
للمؤامرة االنقالبية التي قادها االخوان، عام 2011م ولم تهتز 
من الحرب التي فرضت على التنظيم من الداخل طوال األعوام 

الماضية.
واعتبروا قرارات إعادة بث قناة »اليمن اليوم« ورفض مشاركة 
المؤتمر في الحكومة وااللتزام بتنفيذ هذه القرارات من قبل 
 لرئيس المؤتمر ونائب لرئيس 

ً
أعضائه وكذلك  انتخاب نائبًا أوال

المؤتمر وأمينًا عامًا وأمناء عامون مساعدون تعد ق��رارات 
ديمقراطية أكدت على أن المؤتمر أكبر من األشخاص وال يمكن 

أن يخضع بعد اليوم للنزعات الفردية.

برئاسة النائب األول لرئيس المؤتمر

قيادة المؤتمر تبحث مع رؤساء الفروع بالمحافظات والجامعات تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة
بن دغر يوجه بتفعيل األداء التنظيمي على مختلف المستويات
األمين العام يشدد على ضرورة التحضير لعقد مؤتمرات اللجان الدائمة بالمحافظات

> راس الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب االول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام بحضور االمين العام 
للمؤتمر االس��ت��اذ ع��ارف ال��زوك��ا واألم��ن��اء العامين 
المساعدين سلطان البركاني وياسر العواضي وفائقة 
السيد اجتماعًا لألمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر 
بالمحافظات والجامعات خصص لمناقشة تنفيذ 
وقرارات الدورة االستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية 

للمؤتمر.
وفي بداية االجتماع قدم النائب االول لرئيس المؤتمر 
الدكتور احمد بن دغر واألمين العام االستاذ عارف 
الزوكا الشكر لألستاذ احمد الكحالني عضو اللجنة العامة 
رئيس دائرة الخدمات بالمؤتمر على التزامه التنظيمي 
بقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية بعدم المشاركة في 
الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بالمخالفة لالتفاق 

الموقع عليه .
وأوضح النائب االول لرئيس المؤتمر ان االجتماع يأتي 
بعد انعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية، مشددًا على 
ضرورة تنفيذ ما اتخذته اللجنة الدائمة من قرارات 
خاصة على المستوى التنظيمي وتفعيل اداء المؤتمر 
على مختلف المستويات بما يتناسب مع متطلبات 

وتحديات المرحلة القادمة .
كما قدم د. بن دغر استعراضًا لدور المؤتمر الشعبي 
العام خالل الفترة الماضية وحرصه على انجاح التسوية 
السياسية ،مشيرًا الى ان قيادة المؤتمر ظلت تقدم 
التنازالت تلو التنازالت من اجل المصلحة العليا لليمن، 
ولكن محاوالت استهداف المؤتمر وقيادته ظلت 

مستمرة بشكل غير مبرر.
وأوضح ان المؤتمر وقيادته اليستطيعون االستمرار 

في تقبل هذه الحالة من االستهداف المستمر وكان لزامًا 
عليهم ان تكونوا عند مستوى المسؤولية.

وأكد النائب االول لرئيس المؤتمر على ان المؤتمر 
سيظل يحمل المشروع الوطني الوسطي الذي يقدم 
مصلحة اليمن على ما عداها ويسعى للحفاظ على 
الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة 

ومخرجات الحوار الوطني .
من جانبه استعرض االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام االس��ت��اذ ع��ارف ال��زوك��ا ما خرجت به ال��دورة 
االستثنائية للجنة الدائمة من قرارات وتوصيات على 
مختلف المستويات ،مشددًا على ضرورة البدء بتنفيذ 

هذه القرارات خاصة على الصعيد التنظيمي .
وأك��د االم��ي��ن ال��ع��ام على اهمية ان تبدأ عملية 
التحضيرات النعقاد اللجان الدائمة المحلية للمؤتمر 

الشعبي العام على مستوى المحافظات تنفيذًا لقرار 
اللجنة الدائمة الرئيسية ،وتدشين خطط عمل سياسية 
وتنظيمية على مستوى فروع المؤتمر يواكبها عمليات 
نزول ميداني مستمر لقيادات المؤتمر العليا الى فروع 

المحافظات والجامعات .
وشدد الزوكا على اهمية ان تقوم قيادات المؤتمر 
بالمحافظات والجامعات بدورها في مواجهة حمالت 
االستهداف السياسي واإلعالمي ضد المؤتمر وقياداته 
ومحاولة تشويه مواقفه الوطنية الحريصة على امن 

واستقرار ووحدة اليمن .
واستمعت ق��ي��ادة المؤتمر ال��ى ش��رح م��ن رؤس��اء 
فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات عن االوضاع 
التنظيمية والصعوبات التي تواجه االداء التنظيمي 

،واتخذ االجتماع القرارات المناسبة إزاءها.

الشورى: قرار لجنة العقوبات معيق للتسوية في اليمن
اعتبر مجلس الشورى ان قرار 
العقوبات الصادر من مجلس االمن 
ض��د رئيس الجمهورية السابق 
وشخصيتين يمنيتين أخريين 
يمثل معيقًا الستكمال عملية 

التسوية السياسية في اليمن .
وأك��د بيان ص��ادر عن االجتماع 
االستثنائي ال��ذي عقده مجلس 
ال��ش��ورى ب��رئ��اس��ة عبدالرحمن 
محمد علي عثمان رئيس المجلس، 
ان المجلس يعتبر ق���رار لجنة 
العقوبات بمجلس األم��ن الدولي 
ال��ص��ادر ي��وم الجمعة، ب��ن��اًء على 
طلب حكومة الواليات المتحدة 
أألميركية قبل استكمال اللجنة 

الفنية تحرياتها حول العملية السياسية وتحديد 
المسئولين عنها ص���ادرًا دون م��راع��اة للظروف 
المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، بل تعد 

معيقًا الستكمال التسوية السياسية.
وعبر المجلس عن امله من تلك اللجنة إعادة النظر 

 الستمرار 
ً
في قرارها تهيئة

المضي المشترك في تنفيذ 
م��خ��رج��ات ال��ح��وار الوطني 
وات��ف��اق ال��س��ل��م وال��ش��راك��ة 

الوطنية.
ون��������وه ال���م���ج���ل���س إل����ى 
ض�����رورة ت��ك��ري��س ج��ه��ود 
رع���اة ال��م��ب��ادرة الخليجية 
وم����ج����م����وع����ة أص�����دق�����اء 
اليمن ل��دع��م الجمهورية 
اليمنية في معالجة األزمة 
االقتصادية وتوفير األمن 

واالستقرار.
ودع�����ا م��ج��ل��س ال���ش���ورى 
السلطات األمنية والجهات 
المعنية في جميع المناطق والمحافظات إلى تكثيف 
جهود مقاومة اإلرهاب وتأكيد فرض هيبة الدولة، 
وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص 
مقررات ِفَرق صعدة والقضية الجنوبية وبناء الجيش 

واألمن وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

> أنا لست مع الذين يصبون جام غضبهم على السفير االمريكي والخارج فقط دون امتالك الشجاعة لمواجهة ابناء 
جلدتنا الذين وقفوا وراء استدعاء الخارج واالستقواء به وهللوا فرحًا بهذا الفتح والظفر، فهؤالء هم األذى واللعنة 
التي حلت على اليمن منذ عقود.. وهم أعداء الوطن والشعب الذين افتقدوا شرعيتهم الشعبية والسياسية وذهبوا 
يبحثون لهم عن شرعية من الخارج.. ندرك ان هناك مصالح مشتركة لهؤالء مع الخارج تتمثل في خدمة أجندتهم 
ومصالحهم السرية في اليمن والتي التستقيم مع مصالح الشعب اليمني، مقابل الحصول على الفتات المتناثر من 
الموائد العامرة، تبادل المنافع بين هذه األطراف قائم ومستمر منذ قيام النظام الجمهوري.. لكن محاولة شرعنة 
العالقة تحت مظلة الشرعية الدولية وبهذه الوقاحة واالبتذال فهو مالم يسمح به الشعب اليمني ولن يفلح الخارج 
في ادراج أدواته في اليمن تحت برنامج حماية العمالء واضفاء الشرعية علي نشاطاتهم المشبوهة التي تصب في 
تفتيت الدولة الوطنية واستبدالها بالكيانات الغير شرعية وغير المقبولة جماهيريًا.. يجب ان يدرك هؤالء اننا لن 

نسمح للمشروع الخارجي بأن يكسر المشروع الوطني، أو يكون بدياًل عنه..
ونقول لهؤالء لقد ضاق بكم الشعب ذرعًا ونفد صبره واصبح التعايش معكم تحت سقف وطن واحد شبهة، 
ناهيك عن المشاركة في السلطة والثروة.. أليس التفريط في السيادة الوطنية خيانة عظمى؟ واالستقواء بالعدو 
الخارجي جريمة مشينة؟ هل من حق الشعب مطالبتكم باالعتذار وتحديد المواقف الواضحة من االستقواء بالخارج 

وباالرهاب؟..
فبعد كل التنازالت التي قدمت لكم لتكونوا جزءًا من النسيج السياسي واالجتماعي الوطني الفاعل نراكم اليوم 
تصدون عن السبيل وتبغونها عوجًا وتنتهزون كل الفرص لتثبتوا لنا أننا أخطأنا في تقدير األمور وأخطأنا في الحرص 
الذي أبديناه من أجل الوطن.. أنتم عقبة كأداء أمام بناء الدولة التي توفر الحياة الكريمة لالنسان، وتجرون الوطن إلى 

الجحيم!! لكنكم لم تتعظوا من األحداث المتتالية التي كشفت بوضوح أن الوطن باقي ووحدكم من تتساقطون'!!
تعتقدون اليوم ان النصر قادم من الخارج وما نراه بالواقع هو أنهم يكشفون ما تبقى من األوراق التي تتالعبون بها، 

فأنتم من حيث التعلمون تلقون بأيديكم الى التهلكة وتخربون بيوتكم بأيديكم وأيدي المؤمنين..
تغريدة :

للشرفاء في اللقاء المشترك وعلى رأسه االصالح نقول ان التدخل السافر للسفير االمريكي وما تاله من قرار عقوبات 
كان بمثابة الشهادة التي نعتز بها والتي تبرئ ساحة الرئيس السابق وحزبه ومعهم أنصار الله من التبعية واالرتهان 
للخارج، لكنه إدانة صريحة ألولئك الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا.. فأنتم اليوم مطالبون بتحديد موقف سياسي 
واضح، ألن المستقبل في اليمن مرهون بمشروع واحد هو »المشروع الوطني« ولن يتسع لمشاريع اخرى مشبوهة 
أو مرتهنة ألي طرف خارجي.. والتاريخ لن يغفر لمن يفرط بالثوابت الوطنية، كما ان المواقف لن تسقط بالتقادم!!

مؤتمر الحديدة يدين محاولة 
اغتيال البرلماني الفاشق

دان المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة 
م��ح��اول��ة االغ��ت��ي��ال اآلث��م��ة ال��ت��ي ت��ع��رض لها األح��د 
الشيخ ابراهيم شعيب الفاشق عضو مجلس النواب 
، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من قبل 
مسلحين اطلقوا واباًل من الرصاص على موكبه أثناء 
م��روره بالقرب من المجمع الحكومي بمدير بيت 
الفقيه ما ادى الى اصابة اثنين من مرافقيه وهما في 

حالة خطرة .
وقال المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة ان 
محاولة اغتيال النائب الفاشق سلوك اجرامي مشين 
مطالبًا الجهات األمنية المختصة بتحمل مسؤولياتها 
في ضبط الجناة و تقديمهم للعدالة محمال تلك 
االجهزة كامل المسؤولية عن حياة و سالمة الشيخ 
الفاشق و كافة قيادات و اعضاء و انصار المؤتمر 

بالمحافظة..

المؤتمر يرّحب برؤية عمان في إطالق 
مبادرة خليجية تكميلية

رّحب المؤتمر الشعبي العام برؤية األشقاء في سلطنة 
عمان حول التطورات على الساحة اليمنية وأهمية دور 
األشقاء في دول الخليج في إطالق مبادرة تكميلية للمبادرة 
الخليجية وتنفيذ مصالحة وطنية بين القوى السياسية في 
البالد..وعّبر الدكتور أبو بكر القربي األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام عن ترحيبه بالرؤية الواضحة التي عّبر 
عنها الوزير علوي بن يوسف وزير الدولة للشئون الخارجية 
لسلطنة عمان حول التطورات على الساحة اليمنية وأهمية 
دور األشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي في هذه 
ر 

ّ
المرحلة من خالل مبادرة تكميلية للمبادرة الخليجية توف

مناخات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعالجة التباينات 
والخالفات من خالل مصالحة وطنية بين القوى السياسية.

وقال الدكتور القربي: "ال شك أن هذه الرؤية العمانية 
تعكس حرص جاللة السلطان قابوس واألشقاء في عمان 
على وحدة وأمن واستقرار اليمن واستيعابهم للحقائق 
على األرض اليمنية وأسلوب التعامل معها وخطر التدخل 

الخارجي عليها".
وكان وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي 
بن عبد الله أكد أن الحل في اليمن يمكن في إطالق مبادرة 

خليجية ثانية لجمع جميع األطراف المختلفة على منظور 
جديد، وفقًا للتباينات بين القوى السياسية.

وأض���اف ف��ي مقابلة م��ع صحيفة "ال��ش��رق األوس���ط" أن 
اليمنيين بحاجة إلى مبادرة ثانية وأن مجلس التعاون له 
مصداقية واحترام وقبول من األطراف اليمنية، لكنه اشترط 
أن هذا يحتاج إلى أن ُيعطى اليمنيون شعورًا بالثقة في 
مستقبلهم، بداًل من االحتكام إلى قوة السالح، أو إلى فرض 
العقوبات من قبل األمم المتحدة.وشدد على ض��رورة أن 
يتم وضع دستور وقانون انتخابات، وأن يبدأ اليمن مرحلة 
جديدة. داعيًا مجلس التعاون إل��ى أن يلتفت للتباينات 

والخالفات بين القوى السياسية في اليمن.
مبينًا أن مجلس التعاون الخليجي لم يقم بالدور المطلوب 
الذي ينبغي أن يقوم به, وأنه كان ينبغي أن يكون للمجلس 
مبعوثًا في اليمن ال يقل عن مبعوث األمم المتحدة جمال 

بن عمر.
ووصف بن عبد الله الحوثيين بالزيدية, وقال إن الحوثيين 
كلهم زيدية والزيدية ليست من الشيعة, وأن اإلع��الم 
ألبسهم زيًا غير زيهم, وأن الحكومة اليمنية عملت على 

محاولة االستفادة من الصراع بينهم والسلفيين.

العواضي: المؤتمر لم يفصل أي مؤتمري إلى اللحظة
أكد االستاذ ياسر العواضي االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام ان المؤتمر سيظل ذلك المحيط الواسع لكل 
اآلراء المتعددة، وسيظل صمام أم��ان للبلد للخروج من 
المناطقية والمذهبية والطائفية ألنه حزب وسطي معتدل 
يمني بحت. وفي اول تغريدات له عقب تكليفه امينًا عامًا 
مساعدًا للمؤتمر من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر 
في دورت��ه��ا االستثنائيةالمنعقدة السبت ق��ال العواضي 
:المسئوليات جسيمة والمتخفف منها أقل خسارة. والوضع 
بالغ التعقيد يحتاج لجهود الجميع دون استثناء ويحتاج 

لمصالحة حقيقة وعمل مسئول ومشترك.
ثير حول قرارات اللجنة الدائمة الخاصة 

ُ
وأزال اللبس الذي أ

بالتعيينات الجديدة في قيادة المؤتمر بالقول: لم يتم فصل 
أي مؤتمري حتى اللحظة ولم يتم إقالة أحد، وما تم هو تكليف 
أمين عام، ألن الذي كلف سابقًا بدل با جمال أصبح مشغواًل 
في مسئولية أكبر.وموقع النائب األول: أيضًا، أصبح شاغله 

غير متفرغ له وغير قادر على إعطائه جزءًا من وقته، لذلك 
تم الفصل بينه وبين موقع األمين العام وكلف فيه بن دغر.

وق��ال: أما النواب اآلخ��رون. ما زال��وا في مواقعهم إلى أن 
يختاروا كلهم أو بعضهم غير ذلك، وللعلم األستاذ صادق 

أبو رأس أصبح أحدهم ولم يحل محل أحد.
مبينًا أن ما تم هو حاجة تنظيمية بحتة وضرورية للمؤتمر.. 
وق��ال حول العقوبات الدولية وتفريط السلطة في ثالثة 
من مواطنيها،: إن ردة الفعل والتعامل معها لم يحن بعد 
فالخطة )ب( في الطريق والمرحلة )ج( بعدها فالمهمات 
ما زالت.. بعد استنفاد كل أسباب الصبر أصبح وطننا يضيع 

من بين أيدينا ولن نسكت.
واختتم العواضي تغريداته بالقول :لن نطلب من أحد 
المزيد من الصبر وال إعطاء مزيد من الفرص ما نطلبه من 
الجميع التفهم للخطوات القادمة مهما بدت قاسية ففيها 

الحل بإذن الله.

علي عبداهلل الصباح

لن يأتيكم نصر من الخارج

 مراقبون: القيادات المنتخبة ستحدث ثورة في حياة المؤتمر وعلى الساحة الوطنية


