
ل��ي��س ال��م��ؤت��م��ر من 
ي���خ���ون االت���ف���اق���ات أو 
ينقلب عليها وه��و من 
أكثر القوى الوطنية حرصا على 
سالمة الوطن وامنه واستقراره 
واك��ث��ره��م وض��وح��ا ف��ي مجمل 
مواقفه من االحداث والمؤامرات 
التي تحاك ضد اليمن واليمنيين 

وفي المقدمه منها العدوان.. 
وعندما يأتي البعض من حديثي العهد بالسياسة 
والمرتبطين بالخارج توجها وسياسة ليتهم المؤتمر 
بالتآمر على الوطن واالنقالب على االتفاقات والترويج 
للسفاهات والخزعبالت وغير ذلك من الكالم السخيف 
غير المتزن وغير العقالني فإنما يكشف عن الضيق 
الذي وصل إليه مع شريكه "المؤتمر الشعبي العام" الذي 
يرفض ممارسات اعضائه وانصاره في اجهزة الدولة 
المختلفة وتجاوز الدستور والنظام والقانون واللوائح 
المنظمة للعمل المؤسساتي وتجاوز االتفاقات المحددة 

بين الجانبين.. 
لماذا كل هذه الحملة اإلعالمية ضد المؤتمر ورئيسه 

وقياداته ؟! 
عليهم أن يكونوا أكثر وضوحا في اطروحاتهم بداًل 
عن هذا الغمز واللمز والمغالطات التي نعرف جميعا 

حقيقتها وهدفها..!! 
إن كانت لديهم حقائق حول فساد قيادات المؤتمر 
في حكومة االنقاذ الوطني فلينشروها فنحن جميعا 
ضد الفساد وال نقبل به مطلقا وخاصة في هذه المرحلة 
الفاصلة ال��ت��ي يمر بها اليمن وال��ي��م��ن��ي��ون.. وسيتم 
محاسبتهم من المؤتمر قبل األجهزة المختصة التي 
كان ينبغي تفعيلها بداًل من تعطيلها لحاجة في نفس 

انصار الله انفسهم..!! 
نعم.. المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كانوا واضحين 
منذ البداية وواف��ق��وا على الشراكة في إداره اجهزة 
ومؤسسات الدولة المختلفة لتفعيل الدستور والنظام 
والقانون وازال���ة كل الصور والمسميات التي سادت 
وتسيدت على اجهزة الدولة المختلفة منذ تقديم الفار 
هادي وحكومته استقالتهم ومن ثم هروبهم..، وبقية 

االحداث معروفة وال تحتاج الى شرح وتوضيح..
ما الذي حدث منذ تأسيس المجلس السياسي واالعالن 
عن حكومة االنقاذ.. ومن الذي اعاق وعرقل ممارسة 

المجلس السياسي والحكومة مهامهما ومسئولياتهما 
في ادارة شئون الدولة..؟! 

ب��ع��ي��دًا ع��ن ال��م��زاي��دات وال��م��غ��ال��ط��ات المكشوفة 
نا في مواجهة  والمفضوحة.. ينبغي على انصار الله شركاء
العدوان ان يسموا األشياء بمسمياتها ويجيبوا على هذا 
السؤال بوضوح : إن كان اساس موافقة المؤتمر وحلفائه 
للدخول في شراكة وطنية الدارة شئون البالد والعباد 
الغاء ماتسمى اللجنة الثورية وحلقاتها المرتبطة بها من 
مشرفين وووو.. الخ، فلماذا لم يتم تنفيذ ماتم االتفاق 
عليه وبقيت "اللجنة الثورية بموظفيها المشرفين" 

تقوم بعملها وكأن شيئًا لم يحدث ؟! 
ول��م��اذا بقيت قائمة بمهامها ورعايتها للكثير من 
الفعاليات باسم الدولة والحكومة بعد ماتم االتفاق عليه ؟!
ولماذا استمرت في اصدار قرارات التعيين واالقالة 
في مختلف اجهزة الدولة ولم تضع اعتبارًا للمجلس 

السياسي والحكومة..؟!
ولماذا تم تجاوز االتفاق المبرم بين الجانبين فيما 
يخص توريد اي��رادات الدولة -على قلتها طبعًا- الى 
البنك المركزي ول��م يتم ص��رف مرتبات الموظفين 
بحسب االمكانات المتاحة وبداًل من ذلك تم توريد تلك 
االيرادات الى حسابات خاصة في بنوك أخرى غير البنك 

المركزي..؟! 
وم��ن ال��ذي ق��ام باقتحام اكثر م��ن وزارة ومؤسسة 
حكومية وتهديد كوادرها اضافة الى اغالق وتعطيل 

مؤسسات رقابية وايقاف عملها حتى يومنا هذا ؟! 
نحن ال ن��ري��د أي تصعيد وال ن��ري��د اي��ض��ا الترويج 
للمغالطات كما يفعل الطرف اآلخر ويستهدف شق 
الصف الوطني وخدمة العدوان ومرتزقته وخلق التوترات 
والتأثير على ام��ن واستقرار العاصمة والمحافظات 
االخرى وزعزعة جبهات المواجهة.. وانما نريد شفافية 
ووضوحًا في ادارة شئون الدولة ومكاشفة ومصارحة بما 
يعزز من وحدة الصف الوطني ويقوي جبهة مواجهة 

العدوان.. 
من الذي لجأ الى االعالم الشعال التوتر 
بين الطرفين الشريكين واثارة كل هذه 
الزوبعة التي لم ولن يستفيد منها سوى 
العدوان ومرتزقته وهم من يخططون 
ل��ل��وص��ول ال���ى م��ا يعتمل اآلن م��ن��ذ ب��دء 

العدوان؟! 
وهل المشكلة الحقيقية في مهرجان 
المؤتمر بمناسبة ذكرى التأسيس أم هناك 
اسباب أخرى ادت ودفعت إلى كل هذا االنفعال االعالمي 

دون أي مبررات مسبقة..؟! 
كونوا اكتر وضوحًا وردوا على كل هذه التساؤالت 
بشجاعة وحرص على سالمة الوطن وعدم شق الصف 

الوطني المناهض للعدوان ؟! 
اندفعتم وانسقتم وراء التخريجات االعالمية التي 
تقوم بها المطابخ االعالمية للعدوان والتي روجت 
لمبادرات واتفاقات بين الزعيم الصالح واالمارات هدفها 
الرئيسي شق الصف الوطني المواجه للعدوان وزعزعته 
وصواًل الى تحقيق توجهاتهم ورغباتهم وانجاز مهمة 
عاصفتهم القذرة وذهبتم تعزفون عليها وتثيرون 
زوبعتهم الفارغة حول المهرجان االحتفائي لتأسيس 
المؤتمر وربطه بمسميات ما انزل الله بها من سلطان!!! 
المؤتمر ل��و اراد ان ي��ذه��ب ص��وب م��ا تخافون منه 
يا"شركاء" وما تخفونه وراء زوبعتكم الفاضية والغبية 
لقام بهذا الفعل منذ وقت مبكر ولكن ماعسانا أن نقول 

لمن لم ينعم الله عليه بالفهم السليم..!!!
المؤتمر الشعبي ال ينقلب على االتفاقات وال يلجأ الى 
اساليب الغدر والطعن من الخلف التي تهوى غيره 

ويقوم بها دون اسف..!!
ال��م��ؤت��م��ر ح���زب وط��ن��ي وك��ب��ي��ر وال يمكن ت��ج��اوزه 
والمزايدة عليه من احد.. المؤتمر ُوجد ليبقى وال يمكن 

تجاوزه أو القفز عليه مطلقا.. 
 وعلى الشركاء هنا أن يدركوا جيدًا " أن التعصب األعمى 
ال يثمر إال الشر.. وأن محاوالت أية فئة متعصبة للقضاء 
على اآلخرين أو اخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ 

اليمن كله.."   
عززوا ثقتكم باآلخرين...وراجعوا توجهاتكم جيدًا 
لتستقيم مع الشراكة القائمة مالم ف��إن المؤتمر لم 
ولن يقبل االستمرار في هذه الشراكة غير المنضبطة 

والبعيدة عن روح االتفاقات المعلنة..؛ 

اليمن تزدان فرحًا هذه األيام 
ليس احتفااًل بظروفه الحرجة 
ال��ت��ي يمر بها ال��وط��ن ف��ي ظل 
ع��دوان غاشم بل ألن المؤتمر الشعبي 
العام يحتفل بالذكرى ال�35 لتأسيسة.. 
ويعيد الشعب اليمني عمومًا وأعضاء 
وأن��ص��ار ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ع��ل��ى وج��ه 
الخصوص إل��ى ذكريات الزمن الجميل 
الذي جاء به تنظيمنا الرائد الذي أرسى 
مداميك الديمقراطية والتنمية الشاملة 

وحقق الوحدة.. 
ومثل مولد المؤتمر نقطة فارقة ومهمة في حياة الشعب اليمني منهيًا حقبة من 

االضطرابات ومدشنًا عهد الحوار واحترام حقوق اإلنسان.
وبالتالي اليوم نحتفل إلعادة المسار وتصويب بوصلة الوطن نحو محرابه وإعادة وهجه 
وأفراح الشعب اليمني وهي مظاهر تقهر العدوان وتعزز وحدة الجبهة الداخلية وتسقط 
رهانات العدوان في إيجاد ثقب في جدار الجبهة الوطنية التي تتعزز بصمود المؤتمر 
واإلصرار على االحتفاء بتأسيسه من خالل جموع الجماهير الماليينية التي ستغطي مساحة 
الكوكب السبعيني بكتل بشرية سيشاهد الجميع بدايتها ولن يدرك النهاية لنعلن من 
العاصمة صنعاء بصوت واحد هنا المؤتمر في ذكرى التأسيس وجماهيره التي تشاطر 

الحجيج تلك المشاهد العظيمة وستهتف هتافًا 
يسمع الدنيا ومن به صمم »بالروح بالدم نفديك 

يا يمن«. 
سنردد جميعًا شعار الوطن، يتقدمنا القائد 
المؤسس المناضل الوطني أسطورة الزمان ومحير 
ال��ش��ع��وب واألوط����ان إن��ه ال��زع��ي��م علي عبدالله 
صالح وه��و م��ع شعبه وبين ج��م��ه��وره.. مشهد 
يتكرر منذ24 أغسطس  عام 1982م إلى 24 
أغسطس 2017م ومازالت الحكاية المؤتمرية 
الميثاقية مستمرة وستظل بالتفاف الجماهير 

الكبيرة والوفية وقائدها  في وطن ال�22 من مايوم إلى ماشاء الله.. 
تهانينا لكل المؤتمريين وأنصارهم وأبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة التي تأتي في 
وطن عنوانه التحدي والصمود واإلباء والتضحية من أجله وفي وجه العدوان الذي سيسقط 
حتمًا أمام االصرار من قبل كل القوى الوطنية الشريفة باستقالل وكرامة  وطن هو أصل 

العرب ومنبع الحضارات ومبتدأ اإلنسان في هذا الكون الفسيح وكفى..
عاشت الجمهورية اليمنية.. 

والمجد للشعب.. والخلود لشهدائنا األبرار.. ومن نصر إلى نصر لشعب ليس في قاموسه 
االستسالم..

عضواللجنة الدائمة

ألقت األق��دار على كاهل الرجل الذي لم يتجاوز 
عمره ال�34 ربيعًا حمل أمانة قيادة )اليمن( العظيم 
، في ظروف عصيبة وغير مسبوقة في تاريخ وطنه 
، فوجد نفسه منشغاًل بجملة من الهموم كان في 
طليعتها خطورة ترك الساحة الوطنية خالية من 
ه من الخالفات الطاحنة التي  فكر وطني يحصن أبناء
كانت تعصف بالنخب منهم بسبب تأثرهم باألفكار 
الدخيلة التي تدفع بالبعض منهم إل��ى التبعية 
المطلقة لتنظيمات دولية حتى يصلوا إلى الدرجة 
التي يتخلون فيها تمامًا عن والئهم وانتمائهم 
لوطنهم ، وكان المشهد السياسي الحاضر آنذاك 

كالنار المتأججة تحت الرماد ، فدستور الدولة التي يحكمها 
م التعددية السياسية وإنشاء األحزاب السياسية  م وُيَجرِّ ُيَحرِّ
، وكان من القواعد السياسية الراسخة والمتجذرة في وجدان 
عامة الناس أن الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالعمالة ، لذا فقد 
تلقف الرئيس الشاب طرف الخيط من سلفه الراحل الشهيد 
إبراهيم الحمدي بتجسيد وبلورة الفكرة التي كانت مطروحة 
لكنها لم تكتمل ، لتكون منطلقًا أضاف إليها فكره وروحه 
هو من خالل الدعوة لمؤتمر شعبي عام يضم كل األطياف 
السياسية التي كانت تمارس نشاطها الحزبي سرًا وتحت جنح 
 منها أنه وحده صاحب الفكر الرشيد 

ٌّ
الظالم والتي يدعي كل

وما عداه هو بالتأكيد فكر ضال .
سعى الرجل خالل األعوام األربعة األولى من حكمه وتربعه 
رقاء السياسيين المتصارعين 

ُ
على كرسي الرئاسة للحوار مع الف

اًل منهم على ِحدة 
ُ
المتباينين حد التناقض التام إلقناعهم ك

بضرورة وأهمية مساهمتهم ومشاركتهم الجادة والفاعلة في 
صياغة وإنجاز مشروع دليل فكري وطني يرضيهم جميعًا 
فيجمعون عليه ، والذي ليس من المؤمل أن يؤدي إلى محو 
وتذويب تلك التناقضات األيديولوجية الفكرية ، فذلك ُحلم 
بعيد المنال وضرب من ضروب المستحيالت ، بل يكفي أن 
ينجح ذلك الدليل بتحقيق الحدود الُدنيا من التقارب الفكري 
بين كل تلك األطياف ، لعلهم إن فعلوا جنبوا وطنهم ويالت 
 منهم ، ويوقف 

ٍّ
ومنزلقات التعصب الجنوني األعمى لفكر كل

ويفرمل محاوالت كل فكر أن يطغى ويفرض نفسه على من 
سواه ولو تطلب تحقيق ذلك الهدف إراقة أنهار من الدماء 

وإزهاق اآلالف من األرواح .
وم��ا ك��ان أح��د م��ن ق��ادة تلك األيديولوجيات المتناقضة 
المتناحرة ليصدق أو يؤمن بإمكانية أن يأتي اليوم الذي 
ينجح فيه كائن من كان في إقناعهم بأن يجلس الناصري مع 
البعثي مع االشتراكي مع اإلخواني جنبًا إلى جنب في كراٍس 
متجاورة وتحت سقف واحد ، ليعملوا ليل نهار كخلية نحل 
متآلفين متحابين متوادين شاغلهم وهاجسهم وهمهم 
الوحيد هو تغليب المصلحة الوطنية الُعليا لوطنهم على كل 
المصالح األنانية سواًء الشخصية منها أو الحزبية الضيقة التي 
تسيطر على عقل وقلب وروح كٍل منهم ، وجاء يوم الرابع 
والعشرين من أغسطس في العام 1982م ليتحقق الحلم 
ويتحول المستحيل إلى ممكن ومتاح ، ويلتقي كل السياسيين 
اليمنيين في قاعة واحدة تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام 
، لتنفض جلسات ذلك المؤتمر بإقرار مشروع الفكر الوطني 

الذي أجمعوا على تسميته )الميثاق الوطني( ، والذي خضع 
لالستفتاء الجماهيري الشعبي المباشر على كل ما ورد فيه بندًا 
بندًا، ثم إقراره بصيغته النهائية بعد أن تم استيعاب كافة 
األفكار التي تضمنتها قوائم االستفتاء ، لينجح الرئيس الشاب 
في النفاذ من )مطب( التعددية السياسية المحرمة دستوريًا 
من خالل إنشاء كيان تنظيمي جامع يمني 100% يحمل دلياًل 
فكريًا يمنيًا هو اآلخر 100% ، وليبتعد ب� )اليمن( العظيم 
وينأى به من خالل ذلك الدليل الذي أسهم كافة اليمانيين 
في صياغة مضامينه عن الصراع على أيديولوجيات فكرية 

متناقضة وشاذة دخيلة على الوطن .
وفي تقديري الخاص أن أحد األه��داف المهمة التي دارت 
في ذهن الرجل عند تأسيسه المؤتمر الشعبي العام بالكيفية 
الواردة أعاله ، هو إيجاد كيان تنظيمي سياسي للشطر الشمالي 
من الوطن يتمكن به من التفاوض مع الكيان السياسي الحاكم 
للشطر الجنوبي والمتمثل بالحزب االشتراكي اليمني بشأن 
مسألة تحقيق الوحدة اليمنية وهي حلم أحالم اليمنيين في 
الشطرين ، وهذا ما نجح فيه أيضًا فكان المؤتمر الشعبي العام 
شريكًا أصياًل مع الحزب االشتراكي اليمني في الوصول إلى يوم 
ميالد الجمهورية اليمنية يوم الثالثاء الثاني والعشرين من 
مايو 1990م ، وك��ان هناك توجهان سياسيان مطروحان 
لُصناع فجر ذلك اليوم المجيد ، فإما دمج الكيانين التنظيميين 
في كيان تنظيمي واح��د ، أو اإلبقاء على كليهما مع اإلق��رار 
بالتعددية السياسية والحزبية في دستور الدولة الوليدة ، 
وتم تغليب وترجيح الخيار األخير نظرًا للتباين الحاد في 
األيديولوجية الفكرية لهما ، وتمدد المؤتمر الشعبي العام 
كما هو حال شريكه منذ اليوم األول للوحدة ليشمل كافة 
المحافظات اليمنية ، وأتاح الفرصة للمنتمين إليه باالختيار 
بين االستمرار في صفوفه أو إنشاء كيانات تنظيمية مستقلة 

عنه خاصة بهم .
ظل المؤتمر الشعبي العام هو الكيان التنظيمي الحاكم 
 فريدًا على درجة كبيرة جدًا 

ً
لدولة الوحدة ، مع إقراره مبدأ

من األهمية يجسد خصوصية للشأن السياسي اليمني ، ألن 
اليمانيين مازالوا في مرحلة ميالد وتعلم أبجديات الحياة 
السياسية القائمة على التعددية الحزبية والتنافس الحزبي ، 
فلم يستأثر المؤتمر بالحكم منفردًا على اإلطالق ، حتى عند 
حصوله على األغلبية الساحقة في مقاعد السلطة التشريعية 
)مجلس ال��ن��واب( في االنتخابات البرلمانية التي ج��رت بعد 
الوحدة المباركة ، وذل��ك بالرغم من أن تلك األغلبية كانت 

تعطيه الحق الكامل في التفرد بالحكم 100% ، لكنه 
كان حريصًا على إشراك كافة القوى السياسية معه في 
الحكم وق��ي��ادة السلطة التشريعية والتنفيذية ، كما 
أنه لم يتبنَّ قط مبدأ اإلقصاء لعناصر بقية األحزاب في 
الوظائف العامة للدولة ، ولعل ذل��ك هو واح��د من أهم 
أسرار بقائه واستمراره أثناء وبعد انتهاء الموجة األولى 
من ثورات الربيع العبري التي عصفت بأكثر من بلد عربي 
، وهو ما جنب المؤتمر الشعبي العام المصير المحتوم 
لألحزاب الحاكمة في تلك البلدان التي تم حلها وتصفيتها 
، وإلقاء القبض على قياداتها ، وال��زج بهم في غياهب 
السجون والمعتقالت ، وطرد المنتمين إليها من وظائفهم 

وتشريدهم والتنكيل بهم .
ولعل تلك األحداث التي أدت إلى تخلي المؤتمر الشعبي العام 
وك��وادره عن كراسي الُسلطة الوثيرة ، قد أسهمت إسهامًا 
إيجابيًا كبيرًا في اإلزال��ة والتخلص من الكثير من الشوائب 
والطفيليات التي عاثت في األرض فسادًا ، والتي ظلت عالقة 
وملتصقة به منذ نشأته حتى العام 2011م ليس إيمانًا بفكره 
ودليله النظري ، بل بهدف الوصول للسلطة والتمتع بمغانمها 
، لكونه تنظيمًا سياسيًا ُولد من رحم السلطة ذاتها ، كما أدت 
األحداث الكارثية التي تجرعها الوطن مرورًا بعدوان التحالف 
الدولي الذي مازال يئن تحت وطأته لما يزيد عن 880 يومًا 
حتى اآلن قد أدت إلى تساقط المزيد من أوراق الخريف والكشف 
عن األوجه القبيحة للمزيد من تلك الطفيليات والشوائب التي 
ظنت أن هزة العدوان الحالية ستطيح بالمؤتمر وستؤدي 
حتمًا ودون أدنى شك لديهم النفراط عقده ، فما كان منهم 
إاّل أن باعوا أنفسهم ووطنهم للشيطان نفسه المتمثل في من 
يعتدي على أرضهم وعرضهم ، ظانين أن مصلحتهم باتت 
لديه وأنهم عائدون على ظهر دباباته وطائراته لمواقعهم 
ب الله ظنونهم وذاقوا وبال أمرهم  في الحكم مجددًا ، فخيَّ

وخياراتهم المريضة .
واليوم يحتفل المؤتمر الشعبي العام ومعه كل اليمانيين 
األح��رار الشرفاء الرافضين والمتصدين للعدوان الهمجي 
البربري على وطنهم بالذكرى ال�35 لتأسيسه ، ليس فقط 
وهو ثابت شامخ عصّي على االنكسار والتشظي واالنقسام 
تمامًا كما هو حال الوطن العظيم الذي يحمل شرف االنتماء 
لترابه الطاهر ، ب��ل وه��و محط أن��ظ��ار وم��وض��ع آم��ال كل 
اتهم  المواطنين فيه بمختلف أطيافهم ومشاربهم وانتماء
السياسة والحزبية ، بعد أن توصل كافة اليمانيين بمن فيهم 
المستقلون إلى قناعة تامة بأنه بالفعل والتجربة والبرهان 
الكيان التنظيمي الوحيد المعتدل الوسطي الذي يمثل شوكة 
الميزان البعيد تمامًا عن الغلو والتطرف إلى أقصى اليمين 
أو إلى أقصى الشمال ، وم��ازال اليمانيون يراهنون على أنه 
الكيان التنظيمي الوحيد القادر على العبور بسفينة )اليمن( 
العظيم لبر وشاطئ األم��ان ، بعد أن تقاذفتها األعاصير 
واألنواء والعواصف خالل السنوات الست الماضية ، وجربوا في 
ثناياها العيش في ظل حكم كل األطياف السياسية.. فهل 
سيخذل المؤتمر الشعبي العام آمال وتطلعات مواطنيه ، ال 
أظن ذلك ، ولعل األيام واألسابيع والسنوات القادمة كفيلة 

بإثبات صواب أو خطأ ما ذهبت إليه .

 اللحظة وقيد 
ِّ

يبدو أن الناس أصبحت تبحث عن خالص من رق
المعاناة، ذلك ما شعرت به وأنا أشاهد جموعهم يتقاطرون على شراء 
شعارات المؤتمر وراياته وملصقاته في الجوالت، وحين تمتطي 
الميكروباص تسمع حديث الناس هذه األي��ام مركزًا على المؤتمر وعلى 
تظاهرة يوم 24 أغسطس، وتشعر بثقة المواطن البسيط في قدرة المؤتمر 
على صناعة لحظة زمنية جديدة، وقدرته على الخروج من هذه الشرنقة 

التي وصل إليها الوطن.
وخالل ما سلف من أيام وأنا أتابع االعالم الخارجي وجدت تحواًل كبيرًا في 
التعاطي مع المؤتمر وزعيمه، واصبح الخارج ينظر الى المؤتمر كرقم ال يمكن 
القفز على حقيقة تأثيره، وينظر الى الزعيم صالح كقوة ال يمكن القفز على 
حقيقة فاعليته في المشهد السياسي، حتى مفردة »مخلوع« التي يتداولها 
االعالم االخواني والمعادي لليمن ال ترد على لسان المذيع وفي صيغة الخبر 
إاّل نادرًا بل كادت قناة »الجزيرة« أن تحّد من حضور هذه المفردة في مجمل 
صيغها الخبرية التي تداولتها في نشراتها االخبارية خالل األيام التي سبقت 
يوم 24 أغسطس 2017م وهو اليوم المشهود الذي أحدث هلعًا غير مبرر 
في قلوب البعض من شركاء المعادلة الوطنية، وتطورًا ملحوظًا في المواقف 
االقليمية والدولية وفق ما يصل الى المتلقي من رموز في سياق الخطابات 

السياسية واالعالمية التي تحدثت عن اليمن وعن المؤتمر وعن الزعيم.
في بال األحداث والتطورات التي تتسارع وتيرتها بشكل ملحوظ غيب ال 
ندرك كنهه، لكننا ندرك عناية السماء بتهيئة المناخات لقادٍم هو اآلن يتشكل 
في رحم الغيب ووالدته الموعودة يوم 24 أغسطس، وهو يوم فارق كما 
يبدو لنا من كل اشاراته ورموزه التي يبعثها الواقع في المسارات المختلفة، 
وق��د سلف معنا القول إن ي��وم 24 أغسطس ك��ان عالمة فارقة في عقد 
ثمانينيات القرن الماضي ويبدو أن هذا اليوم بما يشهده من تدفق جماهيري 
ومن آمال وتطلعات في عيون الجماهير سيكون عالمة فارقة ترفرف على 
قلوب الناس فيه عالمات النصر، وحمائم السالم، وهو يحمل وعدًا للناس 
للخروج كقدر بدأ منذ تأسيس المؤتمر في أغسطس من عام 1982م وهذا 
القدر مازال يتداخل مع المؤتمر في محطات مختلفة من تاريخه الذي بلغ 
ال�35 عامًا، وهو تاريخ حافل باالحداث والتحوالت والصراعات وبالصناعة 
والتحديات، بل كاد المؤتمر أن يكون هو الوجه األب��رز في صناعة تاريخ 
اليمن الحديث بدءًا من لحظة التأسيس وانتهاًء بهذه اللحظة الزمنية التي 
يحتفل فيها بذكراه ال�35 للتأسيس، وطوال هذا التاريخ الذي يبدو يافعًا 
في معيارية األحزاب والتنظيمات ومعيارية التجارب واألحداث والصناعة 
إاّل أنه تاريخ كاد أن يصل الى درجة االمتالء لعمق التجربة وتجذرها في الوعي 

الجمعي المؤتمري.
تنا  فالمؤتمر ليس حزبًا ممتدًا عن غيره، وال هو فكرة وال أيديولوجيا جاء
من خارج نسقنا الحضاري ومسارنا التاريخي بل كان فكرة نابعة من خصائص 
التربة اليمنية ولذلك حمل جينات البقاء رغم حركة االستعداء واالستهداف 
التي شهدها منذ عام 2011م الى اليوم ويمكن قياس ذلك على األحزاب 
الحاكمة في الدول التي شهدت موجات ما ُيسمى الربيع العربي، فالحزب 
الوطني المصري لم يعد له من وجود في مصر وكذلك الحزب الحاكم التونسي 
والتيار الحاكم في ليبيا وغير أولئك، والمؤتمر هو الحزب الحاكم الوحيد الذي 
واجه حركة الجماهير العريضة وظل صامدًا كالجبل الشامخ ما هزته رياح 
األحداث وال عواصف الزمن، بل هو الحزب العربي الوحيد الذي خرج من بين 
ركام األحداث بكل هذه القوة الجماهيرية التي شهدها ميدان السبعين في 
ذكرى تأسيسه وألنه من خصائص التربة اليمنية ومن المستويات الحضارية 
المتعددة التي شهدها التاريخ اليمني فقد تجاوز كل األحزاب التي استهدفت 
وجوده وتجاوزها، ذلك ألن تلك األحزاب جاءت من خارج النسق الحضاري 
واالمتداد التاريخي وهي في مجملها امتداد لمشاريع من خ��ارج حدودنا 
الجغرافية اليمنية ولذلك لفظتها الجغرافيا اليمنية.. ولعل المتأمل يجد 
قيادات تلك األحزاب تتوزعها الجغرافيات والعواصم العربية والعالمية، ولم 
نعد نسمع لكثير من تلك األحزاب إاّل خطابًا عدائيًا من خارج الحدود اليمنية 
ضد اليمن وتلك هي المفارقة العجيبة، فاليمن عبر كل حقب التاريخ تقذف 
باالشياء الفائضة عن الحاجة الى خارج حدودها وهي كالبحر ال تقبل إاّل طيبًا، 
ومن خبث أصله وفعله قذفه الى اليابسة، فالبحر يقذف بالجيف الى الساحل 
وكذلك هي اليمن.. والمؤتمر من بنت التربة اليمنية، ولذلك كلما صهرته 
يعتبر مهرجان 24 أغسطس الذكرى ال�35 من تأسيس األحداث زاد لمعانا،ً وزاد بريقه توهجًا.. فتحية له ولزعيمه في ذكراه ال�35 .

المؤتمر الشعبي العام حدثًا مؤتمريًا وطنيًا بامتياز ذلك النه 
يأتي في زمن تعيش فية اليمن ظرفًا استثنائيًا صعبًا نتيجة 
العدوان السعودي الغاشم على اليمن وما ألحقه هذا العدوان 
من تدمير بالبنية التحتية لكافة القطاعات التنموية التي كان للمؤتمر 
الشعبي العام وقائده المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح الدور الرئيسي 
في تشييد تلك البنية التحتية ومع ذلك ورغم هذة الظروف الصعبة 
فإن المؤتمر الشعبي العام ومعه الشعب اليمني يعد العدة للخروج 
من اجل المشاركة في المهرجان لكي يؤكد وبمااليدع مجااًل للشك أن 
المؤتمر باٍق والشعب اليمني باٍق وأن العدوان لن يكسر إرادة شعب 
حر.. قائده حر.. وأن هذه الظروف لن تضعف معنوياتنا بل تزيدها قوة 
وصالبة وأرادة.. ومما الشك فيه أن ميدان السبعين وضواحيه سيشكل 
لوحة عظيمة عنوانها نحن شعب اليرضخ واليقهر ُصنع باليمن.. 
حدثًا أجزم أنه سيغير في االحداث الكثير.. فكل المؤشرات الناتجة 
عن االع��داد والتحضير واالستعداد النفسي والمعنويات المرتفعة 
للمؤتمريين وحلفائهم وأنصارهم من اقصى اليمن الى أقصاه تؤكد أن 
الحدث عظيم.. والجميع قادمون الى ميدان السبعين ولسان حالهم 
يقول: »بالروح بالدم نفديك يايمن نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن«..

ولسان حالهم يقول ايضًا أيها القائد المناضل الوحدوي الرمز علي 
عبدالله صالح إننا نبادلك الوفاء بالوفاء ولو خضت بنا البحر لخضناه معك 

وما تراجع أحد منا..
وكأني أرى حشود السبعين وماحول السبعين شعبًا قدم لينتصر 
لنفسه وينتصر لوحدته ومشمرًا عن سواعده استعدادًا للمعركة 

وللبناء..
ه من جديد في يمن  وكأنة يقول إن مادمره العدوان سنعيد بناء

جديد..
لن نستسلم لكننا بنفس الوقت نمد يدنا للسالم العادل الذي يتناسب 

مع حجم التضحيات للشعب اليمني..
إن العدوان بكل حشوده وعتاده وادواته قد استطاع أن يقتل اآلالف 
من االطفال والنساء والشيوخ ويدمر المعالم االثرية ويقصف الطرقات 
والجسور والمصانع وكل البنية التحتية ويحاصرنا برًا وجوًا وبحرًا لكنه 
أب��دًا لم يستطع أن يكسر إرادتنا أو يثني عزيمتنا أو أن يلغينا من 

الوجود..
نحن باقون رغم أنف العدوان ومرتزقته إلى أن يرث الله االرض ومن 

عليها..
فالطوفان القادم الى السبعين الخميس المتمثل بالمؤتمريين قيادة 
وقواعد ومن معهم من الحلفاء وشرفاء الوطن هم الصخرة التي تحطمت 
عليها كل المؤامرات التي حيكت على المؤتمر وقائده وعلى الشعب..

وبهذه المناسبة يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني الى األخ المناضل 
الوحدوي الرمز علي عبدالله صالح الرئيس األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام والى كل قيادات وقواعد وانصار المؤتمر والشعب اليمني 
بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
مني شخصيًا ونيابة عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي تدرك 
أن المؤتمر الشعبي العام وقائده هو المالذ األمن للشعب اليمني بعد 
أن تنصلت عنه باقي القوى االخرى التي راهنت على العدوان وتخندقت 

معه ضد الشعب اليمني.

يتكلمون في الوقت غير المناسب كالمًا غير مناسب، وهذا 
حمق، ويصعدون إعالميًا وسياسيًا في وجه المؤتمر الشعبي 
العام، وهذا إما نتاج غباء سياسي، وأما فشل سياسي، وإما 
هروب من مأزق، وأما بدافع خارجي، وفي أحسن التقديرات قد يكون 

نتاج معلومات مغلوطة.
يقودون "المؤمنون الصادقون" إلى مواقع ومواقف شنيعة.. بالكذب 
والغش، يحرضون ضد المؤتمر الشعبي العام، حتى أن الناصريين  عابوا 
علينا في هذا الوقت ترديد كلمات مثل االعتدال والوسطية، وقالوا 
هذا ال يليق بالمؤتمر ويجب أن يتخلص من هاتين اللفظتين في زمن 
العدوان، بينما لم يقرر أولئك الناصريون فصل أمينهم العام الذي ذهب 

إلى الرياض يوالي العدو السعودي.
 الرئيس الصماد ب��ذل جهدًا مشكورًا لتسكين النفوس وتبديد 
المخاوف، وحفظ بعض الحقوق السياسية، وبدأت المياه تعود إلى 
مجاريها، ومع ذلك استمر ما يسمى برئيس اللجنة الثورية محمد الحوثي 
في الهجوم وتأليب حشود لعرقلة حشد المؤتمر والتشويش عليه، 
ويدعون أنهم بذلك يصعدون في مقابلة التصعيد العسكري العدواني 
السعودي.. حشد مسلحيه إلى الصباحة وشارع المائة ومداخل العاصمة 
األخرى، وشحن العاصمة ب�"لجان ثورية" تعربد.. والذريعة الماكرة هي 
ة للجبهات أكبر من هذه؟ ومع ذلك ال  دعم الجبهات، فهل ثمة إساء
ها السالم، وبعد  بأس، وما يعنينا أن تغيب شمس الخميس مخلفة وراء

ذلك سنرى هل ستبقى حشود الحوثي في مكانها.
لقد كشفت هذه الغمة عن احتقان سياسي مستحكم وغير متوقع، 
وما رقص الراقصين في هذه الغمة سوى مجرد تعبير صغير عن ذلك 
االحتقان، عن حتى بقايا المشائخ الموالين ألحزاب المشترك الموجودة 
قياداتها في الرياض، لم يرق لهم احتفال المؤتمر بالذكرى السنوية 
الخامسة والثالثين لتأسيسه، فدخلوا المياه العكرة يصطادون، ولم 
يجدوا طريقة مناسبة لإلسهام في منع حدوث هذا االحتفال سوى 

التحول إلى قطاع طرق.. فيا لهم من صائدين أغبياء!
وفي ظل هذه الغمة عبر آخرون عما كانوا يكبتونه، فنسبوا للمؤتمر 
الشعبي العام ما ال يصدق، بل ما يثير السخرية، فأصبح المؤتمر في 
نظرهم طابورًا خامسًا، عدوًا متحالفًا مع عدو، عميل ابن عميل، وخائنًا 

كبيرًا، بينما هم غارقون في بحور الكراهية والعمالة.
 وكانت الغمة فرصة للمناطقيين لكي يظهروا انعزاليتهم، فرجال 
اليمن الذين يقاتلون العدو السعودي، صنفوهم مناطقيًا بعبارة" من 
مناطقنا"، وأعرقهم مناطقية وانعزالية راح يتزلف لتيار معين، 
فنسبهم إليه، مثل ذل��ك "الحراكي الجنوبي" ال��ذي ق��ال إن %95 
من المقاتلين في الجبهات هم من أنصار الله، وهذا الحراكي -  وهو 
بالمناسبة صفيق في حكومة اإلنقاذ- ينتمي إلى نفس المنطقة الجنوبية 
التي يحشد العدو السعودي رجالها إلى الساحل الغربي ليقاتلوا رجال 

الجيش واللجان الشعبية، وإسقاط الحديدة.   علي محمد الزنم 

ذكرى تأسيس المؤتمر صورة 
من صور مواجهة العدوان  

  د/عبدالرحمن أحمد ناجي

المؤتمر.. ذكرى 
ميالد وطن

 عبدالمجيد حنش

 عبد الغني عبداهلل الحمادي

شعب ال يرضخ

تحية لحشود السبعين 
...تحية للجيش واللجان

زاوية حارة

  فيصل الصوفي

الراقصون 
في الغمة

  رجاء الفضلي

لمصلحة من كل هذه المغالطات والحملة 
اإلعالمية المسعورة ضد الزعيم والمؤتمر؟!!

 عبدالرحمن مراد

عن الموج الهادر 
المؤتمري

رأي العدد:  
)1872(
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13الخميس: 

ال سيادة لنسب وال لمال، وال لفرد وال لطائفة أو شلة 
من الناس، ولكن المواطنين جميعًا بنية واحدة
الميثاق الوطني

خ��روج المسيرات التأييدية للمجلس السياسي األعلى في كل 
المحافظات وآخرها التظاهرة المليونية في ميدان السبعين بصنعاء 
وإقامة الحفالت والمهرجانات بهذه المناسبة العظيمة لدليل على 
تماسك الشعب اليمني واتحاده وتأييده والتفافه حول هذا المجلس 

وارتضائه بالحلول السلمية مالم تمس بوحدة وامن واستقرار البلد.
إن الحشود الماليينية صغارًا وكبارًا شيوخًا وشبابًا ذكورًا وإناثًا احزابًا 
وجماعات كلهم يهتفون بصوت واحد »بالروح بالدم نفديك يايمن 

نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن«
لقد تجمعت الحشود الهادرة من كل حدب ٍوصوب من كل محافظات 
 علم الجمهورية اليمنية 

ً
الجمهورية ومديرياتها لتمأل الميادين رافعة

تتحدى العدوان الهمجي البربري الصلف الذي دمر كل شيء جميل 
في بلد الحكمة واإليمان، وهاهو يعاود قصف العاصمة صنعاء يقصف 
المقصوف يتخبط يلفظ أنفاسه األخيرة ورج��ال الجيش واللجان 
يلقنونهم دروسًا في معنى الرجولة واإلباء والثبات والصمود.. كل 
يوٍم نفاجأ باستيالئهم على مواقع سعودية جديدة.. الحق الحق 
إنهم األجدر واألفضل واألقوى رغم اإلمكانات البسيطة واألسلحة 
التقليدية التي يملكونها لكنهم يملكون عزيمة وإرادة وقوة وثباتًا 
وصمودًا وحبًا للوطن فإن امتزج هذا الحب بالدم واختلط باألحاسيس 

والمشاعر فإنه يفعل األفاعيل..
فهل وعى آل سعود ان اليمني الواحد بمائة منهم وإال لما داس 

اليمني تراب نجران وجيزان وعسير .
إن الحشود المليونية في ميدان السبعين كيوم الحشر والتي لم تجد 
لك فيها على األرض موضع قدم قد اكتضت هذه الحشود من جميع 
الجهات من مداخل ميدان السبعين.. مظاهرة حاشدة وغير مسبوقة 
في ضخامتها، استفتاء شعبي وجماهيري للمجلس السياسي األعلى في 
البالد، وإنهاء شرعية الفار هادي رغم انتهاء شرعيته في وقت مبكر 

فقد خرجت لتمحو ذنبًا اقترفته عندما رشحت الفار هادي.
لقد أصابت المظاهرة حكام آل سعود ومن دار في فلكهم بمقتل 
وباتوا يلملمون أوراقهم بعد ان بعثرها إعالن المجلس السياسي 
وعودة البرلمان المؤيد لذلك 'وعلموا ان ال شرعية إال لمن هو في وطنه 
وبين شعبه وأن الشعب هو صانع القرار وصاحب الشرعية وعرفوا 
أنهم قد أخطأوا ودخلوا في نفٍق مظلم وان الج��دوى من استمرار 
الحرب , واعترافهم مؤخرًا بالهزيمة فقد اعلنوا ان طائراتهم تقصف 
ق��وات صالح والحوثي في نجران وجيزان وعسير، حتى ان أميركا 
الداعم األساسي في الحرب على اليمن تخلت عنهم وأعلنت انسحاب 

مستشاريها العسكريين في الحرب على اليمن .


