
وثمنت اللجنة العامة نتائج تلك اللقاءات 
ومــا بذله محافظو المحافظات وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من أحزاب 
التحالف الوطني، من جهود إلنجاح تلك 
اللقاءات وما أثمرت عنه من نتائج ايجابية 
ومنها تلك اللقاءات التي عقدت في محافظات 
«عــمــران، إب، ذمـــار، البيضاء، المهرة، 
الحديدة، تعز» وغيرها من المحافظات وذلك 
بما يجسد التالحم مع أبناء الشعب وتلمس 

همومهم وقضاياهم وتبني الحلول لها.
كما وقفت اللجنة العامة أمام ما وصلت 
إليه مسيرة الحوار الوطني مع أحزاب اللقاء 
المشترك، وأكدت حرص المؤتمر الشعبي 
مثلى  كوسيلة  ر  لحوا با وتمسكه  لعام  ا
لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن 
وفي ضوء تقييم كافة الجهود والخطوات 

ــي تــمــت في  ــت ال
سبيل الحوار بين 
المؤتمر الشعبي 
الــعــام وحلفائه، 
وأحـــــزاب اللقاء 

المشترك.
وانــطــالقــاً مما 
تقتضيه المصلحة 

الوطنية فإن اللجنة العامة تدعو إلى مواصلة 
لة  الحوار في إطــار لجنة األربعة المشكَّ

بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية.
كما تدعو اللجنة العامة إلى إيقاف كافة 

الحمالت اإلعالمية بين كافة أطراف العمل 
السياسي وبما يهيئ األجواء المناسبة إلنجاح 
الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من 
أي شوائب من شأنها أن تعكر صفوه، وبما 
يعزز من التآخي والتالحم والوحدة الوطنية 
المصلحة  ويخدم 

الوطنية.
كما دعت اللجنة 
العامة إلى التوقف 
المظاهرات  عــن 
لتي  ا والمسيرات 
تؤجج الشارع من 
كــافــة األطــــراف 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء 
المشترك، وبما يجنب الوطن االنزالق نحو 
أتون الفتنة والصراع، أو استغالل حق التعبير 
السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من 
قبل عناصر مدسوسة أو متطرفة لالنحراف 

بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقراره 
ومصالحه العليا.

ووقفت اللجنة العامة أمــام العديد من 
القضايا المتصلة بالجوانب االقتصادية 
والجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة 

البطالة، وبخاصة 
ـــــي أوســـــــاط  ف
الشباب وخريجي 
ـــات،  ـــع ـــام ـــج ال
ـــــع  ـــــي ـــــوس وت
ن  لضما ا شبكة 
االجتماعي وتنفيذ 
األجندة الوطنية 

لــإلصــالحــات.. ووجهت الحكومة باتخاذ 
التدابير الالزمة بهذا الشأن وبما يخدم أهداف 

البناء والتنمية.
كما وقفت اللجنة العامة أمام العديد من 
القضايا والموضوعات التنظيمية، وأكدت 

على تفعيل العمل التنظيمي ومواصلة 
الجهود المبذولة لتعزيز التالحم الوثيق مع 
أبناء الشعب، وباعتبار أن المؤتمر الشعبي 
العام هو التنظيم الرائد والمنبثق من الشعب 
والمستلهم لتطلعاته وآماله والحريص على 
تحقيق مصالح الوطن والمواطنين، ولهذا 
فإن جماهير الشعب ظلت تمنحه على الدوام 
ثقتها عبر صناديق االقتراع لقيادة مسيرة 
الوطن، وحيث ظل المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه من أحزاب التحالف الوطني يبادلون 

هذه الجماهير الوفاء بالوفاء.
وقد عبرت اللجنة العامة عن إدانتها 
واستنكارها لما تعرض له الشيخ محمد 
بن ناجي الشايف- عضو اللجنة العامة- 
أثناء نزوله إلى محافظة الجوف، ومحافظ 
الضالع علي قاسم طالب، والدكتور 
يحيي الشعيبي- عضو اللجنة العامة- 
أثناء وجــوده في محافظة الضالع من 
اعتداءات غادرة وجبانة.. مشيرة الى أن 
مثل هذه األعمال العدوانية الطائشة 
أعمال إجرامية مدانة تستهدف الحياة 
لسلم  ا صفو  تعكير  و طية  ا يمقر لد ا

االجتماعي العام.
وطالبت اللجنة 
وزارة الداخلية 
واألجهزة األمنية 
بسرعة الكشف 
عــــن الــجــنــاة 
ـــم  ومـــن وراءه
ومــالحــقــتــهــم 
وضـــبـــطـــهـــم 
ــم  ــه ــم ــدي ــق وت
ــرادع. ووقفت  للعدالة لينالوا جزاءهم ال
اللجنة العامة كذلك أمام العديد من القضايا 
المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاءها 

القرارات المناسبة.

المؤتمر يدعو المشترك إلى مواصلة الحوار في إطار لجنة األربعة
في اجتماع للجنة العامة برئاسة رئيس الجمهورية
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 المحرر السياسي

أظهرت أحــزاب المشترك الخميس   
الماضي أنها أصغر من الشارع وأن 
حجمها أقل من زقاق، رغم أنها ظلت 
تحشد أعضاءها وانصارها وحلفاءها طوال 

اسبوع.
أحــزاب  انهيار  الجميع حقيقة  ادرك  لقد 
المشترك من الداخل، ولم تجد نفعاً محاوالت 
حزب االصالح الذي جمع طالب مدارس تحفيظ 
القرآن وأئمة وخطباء بعض المساجد وحراس 
وموظفي مدارسهم الخاصة والعاملين في 
دكاكين «خلطة الحريو» والحبة السوداء.. 

وغيرهم الى ذلك الزقاق.. 
وهروباً من الفضيحة لجأ مفبركو أكاذيب 
المشترك إلى «الفوتشوب» لمضاعفة أعداد 
الحضور في الصور لتضليل الرأي العام.. وبعد 
شد وكذب اعترفت أبواق المشترك أن الحضور 
بــاآلالف.. يعني خمسة أحزاب مع شركائهم، 
وبــأوامــر تنظيمية جمعت الفتوى الدينية 
بااللتزام الحديدي االستاليني، إضافة إلى جهد 
اسبوع من الترجي واالحراج حضر بضعة آالف.. 
مجبرين.. ناكسي الرؤوس في أعينهم الشعور 
بالذنب يطالبون العفو والسماح من الشعب 

مقدماً كما تحكي صورهم في ذلك الزقاق.
لكن قيادات المشترك رغم تلك الحقيقة المرة 
لم تخجل، بل ازدادت صفاقة، وخرجت تعلن 
على المأل مساء السبت الماضي وتزعم انه خرج 
الى ذلك الزقاق حسب بيان مجلسهم األعلى 
(مئات اآلالف) يعني بضعة ماليين مع العلم 
أن سكان العاصمة أقل من مليونين.. بالتأكيد 
لقد نظروا إلى من حضر إلى ذلك الزقاق بمرآة 
الحالقين أو بائعي الفواكه.. وإذا كانوا صادقين 
حقاً فعليهم أن يقودوا تلك األرقــام الفلكية 
الى صناديق االنتخابات من أجل الحصول 
على األغلبية والوصول الى السلطة بطريقة 
ديمقراطية بــدالً من التعبئة على الفوضى 
والعنف واستباحة الدماء واألعراض والممتلكات 

تنفيذاً ألجندة خارجية.
ـــزاب المشترك  وتبقى مشكلة عــزلــة أح
جماهيرياً هي بسبب أنها تقلد الخارج بطريقة 
الحمقى، بحكم أن قياداتها تربت على تلك 
ــوان  الثقافة المستوردة، فقد قلدوا «االخ
المسلمون» وقلدوا «ماركس ولينين» وقلدوا 
«ناصر» و«عفلق» و«الخميني» و«بن الدن» 
وأخيراً صاروا يقلدون حراس الشركات األمنية 

التي جلبتها أمريكا إلى بغداد.
الجميع  ويعود  الحق   وعندما يحصحص 
للشعب، وحدها ترفض قيادات المشترك أن 
تحترم هذه اإلرادة.. وتأخذها العزة باألثم 
وتتجبر وترفض العودة للشعب إالّ بسيف «أحمد 
يا جناه» أو مليشيات المرتزقة الجدد الذين 
ينفذون مؤامرة الشرق االوسط الجديد من خالل 
«الفوضى الخالقة» لكن ذلك المشروع التآمري 
سيموت ألن الشعب اليمني العظيم يقظ لكل 
ما يحيكه أولئك االشرار من مؤامرات تستهدف 
اليمن وأبناءها ومكتسباتها العظيمة، وسيرد 

كيد الكائدين الى نحورهم.

 محمد أنعم

(6) أحزاب لم تمأل 
زقاقاً في العاصمة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها مساء الجمعة برئاسة فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية   
رئيس المؤتمر الشعبي العام.

حيث وقفت اللجنة أمام العديد من المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية ومنها نتائج النزول الميداني 
لقيادات المؤتمر وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني إلى المحافظات وااللتقاء بقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني والفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية وجماهير المواطنين في تلك المحافظات وإدارة نقاشات مفتوحة معهم إزاء 

القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين وبخاصة في الظروف الراهنة.

المطالبة بإيقاف كافة الحمالت اإلعالمية 
بين أطراف العمل السياسي

التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع من 
كافة األطراف وبما يجنب الوطن االنزالق نحو الفتنة

توجيه الحكومة بتوسيع شبكة 
الضمان االجتماعي ومواصلة 

أجندة االصالحات

تنقية مناخات العمل 
السياسي من أي شوائب 
وتعزيز التآخي والتالحم

دعوات االنتصار للوطن
نتائج اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام   

المنعقد يوم أمس األول السبت برئاسة فخامة 
األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام جسدت روح المسؤولية النابعة من قراءة 
عميقة لمعطيات متطلبات االستحقاقات الوطنية في 
هذه الفترة الدقيقة والحساسة والمعقدة على الصعيد 
السياسي واالقتصادي والثقافي واألمني وهذا يستدعي 
من كل القوى السياسية في الساحة اليمنية االرتقاء إلى 
مستوى هذه الروح الذي يعبر عنه المؤتمر الشعبي العام 
ويؤكد بأن الوطن ومصالحه العليا وأمنه واستقراره ليس 
موضوعاً لتقاطعات الخالفات السياسية بل قضية جامعة 
وتحت سقفها ندير خالفاتنا وتبايناتنا على نحو إيجابي 
ومن موقع االلتزام بالثوابت الوطنية.. هذا هو السياق 
الذي عكسته نتائج اجتماع اللجنة العامة بما حملته من 
دعوات إلى كافة األطراف السياسية وفي المقدمة أحزاب 
اللقاء المشترك إلى وقف الحمالت اإلعالمية التي بكل 
تأكيد تصب في اتجاه تعكير المناخ السياسي بضجيجها 
مشوشة على التفكير العقالني المنطقي القادر على 
ــور بصوابية تعبر عن نظرة موضوعية  تقييم األم
مستوعبة لمجمل القضايا في حجمها الحقيقي وبالتالي 

فإن الخالف حولها يضخمه الخطاب اإلعالمي المتوتر 
والمتشنج المنبثق من أوهام أن يوصل إلى ما تريده 
تلك األحزاب والتي تغيب عنها حقيقة أن التمادي فيه 
ال يلحق الضرر بالمؤتمر أو السلطة فحسب ولكن أيضاً 
بتلك األحزاب التي لو تأملت فيها قيادتها جيداً الدركت أن 
مصلحتها في الحوار الذي نرى نحن في المؤتمر الشعبي 
أن البديالً لنا عنه ابداً ما يجعل أبوابه دائماً مشرعة 
للحوار فيبدو للبعض وكأن اصرار المؤتمر عليه يدل على 
ضعف في حين منطق العقل يقول إن ذلك يعبر عن قوة 

وشجاعة وثقة بالنفس.
وفي ذات المنحى فالدعوة إلى وقف المظاهرات ليس 
مصدره عجز المؤتمر الذي هو تنظيم جماهيري أعضائه 
وأنصاره يشكلون السواد األعظم من أبناء شعبنا اليمني 
لكن أيضاً ومن موقع االستشعار بالمسؤولية الوطنية 
رأت قيادته أن القضايا والمشكالت ال تحلها المظاهرات 
وال المسيرات أو أعمال الشغب أو الشعارات الكاذبة بل 
الجلوس على طاولة الحوار وتغليب الحكمة ال سيما في 
هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية وما يحاك لها 
من مخططات تآمرية تهدف ضرب تضمانها ووحدة صفها 
وإيصالها إلى ماهي فيه من حالة الضعف والوهن عبر خلق 

العداء بين دولها ومن ثم االستفراد بها واحدة تلو أخرى 
تارة عبر الحروب المباشرة أو ضربها عبر خلق صراعات 
اجتماعية ومن ثم مواجهة بين الشعوب وانظمتها 
في إطار تنفيذ مفهوم الفوضى الخالقة محولة القوى 
السياسية واألحزاب والتيارات إلى أدوات في هذه المشاريع 
التفكيكية لبنية المجتمعات، وهنا البد من االشارة لمثل 
هذا التوجه في اليمن خاصة في هذه المرحلة وألسباب 
ذاتية وموضوعية فإن االستغراق في هذا المنزلق ستكون 
عواقبه وخيمة على الجميع.. ولهذا علينا أن نعمل جميعاً 
في هذا الوطن باتجاه مواجهة األخطار والتحديات بالمزيد 
من الديمقراطية والحوار فنحن بلد تعددي يتمتع أبناؤه 
بحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام 
حقوق اإلنسان والمطلوب من المشترك العمل معاً على 

تعميق وترسيخ القيم الديمقراطية والحوار.. 
وبتلك الروح الذي عبرت عنه نتائج اجتماعات اللجنة 
العامة.. فهل سيغلب اآلخر العقل ويختار الوطن ومصالحه 
العليا.. أم سيمضي في خيار الفوضى وعلي وعلى 

أعدائي؟!!
نحن بانتظار جواب يغلب الحكمة ويرقى إلى مستوى 

benanaam@gmail.comالتحديات..


