
لم نستغرب الكم الهائل من األكاذيب 
التي تعمَّدت قناة سهيل »االخوانية«- 
التي يملكها ويديرها القيادي االخواني 
حميد األحمر- ترديدها خالل فترة األزمة 
األخيرة التي عاشتها بالدنا وحتى ما قبل ذلك.. 
فالشيء من معدنه ال يُستغرب، قدر استغرابنا 
للصمود األسطوري للقناة وطاقمها في ترديد 
األكاذيب والترويج للترهات حتى بعد التوقيع 
على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة ونقل 
السلطة بصورة ديمقراطية وسلمية، وما تلى ذلك 
من خطوات تساقطت معها كل االدعاءات وبان 
فيها زيف كل الفبركات التي رددتها القناة حول 
قيادة البلد والمؤتمر الشعبي العام والمؤسسة 

العسكرية واألمنية والمواطنين الشرفاء.
وما أسميناه بـ »الصمود األسطوري« ال ينصرف 
للجانب )اإليجابي( في هذه المفردة ، بل لقدرة 
القناة على االستمرار في صناعة الكذب والترويج 
له.. رغم علمها أن بضاعتها باتت بائرة .. وإدراك 
موجهيها ما طــرأ من تغيرات على الصعيد 
السياسي تجاوزت مفرداتهم البالية وخطابهم 
المستهلك بأشواط كثيرة.. وعلمها ما أصاب 

الناس من قرف من أدائها وعزوف عن االستمرار 
في مشاهدة أكاذيبها.

ولعل التفسير الوحيد لتلك االستمرارية في 
صناعة األكاذيب هو حالة اإلفالس السياسي 
واألخالقي الذي أصيب به القائمون على القناة 
ومن يمولونها ويقفون خلفها وإدمانهم الكذب 
واتخاذهم إياه منهجًا وطريقة حتى وان لم يعد 
وسيلة ناجعة لتمرير أجندتهم السياسية ، من 

باب : »أنا الغريق فما خوفي من البلل«.
ولسنا بحاجة لتذكير القارئ بأسماء األمراض 
المختلفة التي أصيب بها الرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- في 
شريط سهيل، بل كيف مات وشبع موتًا فقط على 

قناة )سهيل.. للكذب عنوان(.
وما أن ظهر ثم عاد إلى أرض الوطن حتى 
تفتقت أذهان القائمين على »سهيل« بأكاذيب 
جديدة من نوع مغادرته اليمن.. فتارة يبحثون له 
عن مكان إقامة في اإلمارات وأخرى في روسيا.. 
وحينًا في أثيوبيا.. وتــارة يزعمون أن أمريكا 
رفضت منحه تأشيرة النشغالها باالنتخابات .. 
وكل تلك األكاذيب تستحق براءة اختراع نسجلها 

باسم »سهيل« ومن فلكها كصحيفة المنشق 
»أخبار اليوم«.

المالحظ أخيرًا، أنه وبعد أن استنفدت سهيل كل 
ما في مخزونها من األكاذيب التي طالت المؤتمر 
الشعبي العام وقياداته ورموزه.. وتقيأت كل ما 
في جعبتها من مؤامرات ودسائس بحق المؤسسة 
العسكرية البطلة والقيادات الوطنية في الجيش 
واألمن والرموز االجتماعية، بدت حالة اإلفالس 
التي وصلت إليها القناة وخصوصًا مع قضية 
احتفالية الذكرى الثالثين لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام.. بدت واضحة للعيان ومثيرة 

للشفقة والرثاء.
والمالحظ كذلك أن بقايا أكاذيب اإلخــوان 
الرد  أو  االنتباه  لم تعد تسترعي  وقناتهم 
والتفنيد كما جرى عليه األمر يوم أن دشنت 
القناة مهرجانها للكذب واالفتراء .. وإذا كان 
حبل الكذب قصيرًا فهو مع »سهيل« أقصر مما 
كنا نعتقد أو نتصور.وإذا كنا نسجل هنا رثاءنا 
للحال الذي وصلت إليه القناة وطاقمها والقائمون 
عليها .. فإننا نرثي كذلك »بقايا« متابعي هذه 
القناة من أولئك الذين -ورغم قناعتهم بفقدان 

القناة لمصداقيتها- يعتقدون أن المواظبة على 
مشاهدة برامجها جزءا من الفروض الحزبية 
والواجبات التنظيمية كشراء صحيفة »الصحوة« 
ــزنــدانــي وحضور  وكــاســيــتــات مــحــاضــرات ال
االجتماعات األسبوعية والصالة بشارع الستين 

بمخيم اعتصام الجامعة .
وإذا كان من كلمة ونصيحة لطاقم القناة- 
فالدين النصيحة- فهي دعوتهم لإلقرار بنفاذ 
مخزونهم االستراتيجي من الكذب، وحثهم 
على تدشين برامج لجمهورهم الحزبي بهدف 
وضعهم عند حقيقة األوضاع وما آلت إليه األمور 
في البلد والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع 
على قاعدة المواطنة المتساوية والقبول باآلخر 
والعيش المشترك.. ولتكن هذه الحملة تحت 

شعار »أنسنة اإلخوان« .
أما المؤتمر وقيادته وكــوادره وأنصاره فلن 
يضرهم- كما لم يضرهم منذ قرابة العامين من 
عمر األزمة التي تشهدها بالدنا- طنين سهيل 
وال نباح قناة الشباب..فالقافلة تسير.. والكالب 

تنبح..!!
عن »المؤتمرنت«

زاوية حارةالمؤتمر يسير.. وسهيل تنبـــح..!

فيصل الصوفي

نداء إلى 
مجلس النواب

ــل مجلس الـــنـــواب غــيــر معني   ه
بالفضيحة اإلنسانية المسماة » جثث 
مجهولة«؟ أشخاص قتلوا العام الماضي 
أثناء ما يسمى«الثورة«، وفي ظروف 
لعلوم  ا مستشفى  جثثهم  أودعـــت  غامضة 
والتكنولوجيا ومشافي أخرى، واآلن تساق إلى 
المقابر بالجملة.. لقد كنا معتادين من قبل على 
إعالن تصدره النيابة عن شخص واحد فقط ُقتل 
في حادث مــروري، وتنشر صورته إلعالم من 
لهم صلة به، وال يدفن جثمانه كمجهول إال بعد 
استيفاء كل اإلجراءات القانونية، واليوم تدفن 

جثث بالجملة دون تحقيق أو إعالن كافٍ.
اللجنة  الماضية قامت  القليلة  في األيــام 
التنظيمية لما يسمى الثورة الشبابية بدفن 
)12( جثة في العاصمة و)17( في تعز، وهناك 
جثث أخرى في الطريق قيل إنها تفوق الـ)150(، 
ويقولون إن تلك الجثث ألشخاص مجهولي 
الهوية، وقد كادوا يدفنون أخرى بدعوى أنها 
»مجهولة« ولم يَحُل دون ذلك سوى تعرف 
ذويها على هوية أصحابها قبل وقت قصير من 
زفها إلى القبور.. وإذا كان ضرب المثل مفيدًا، 
فهناك أمثلة ألشخاص كانت جثثهم ستدفن 
باعتبارها ألشخاص مجهولي الهوية، ولم يَحُل 
دون ذلك سوى المصادفة، ونسوق هنا مثالين: 
األول حالة الجندي محمد الدهمشي، كانت جثته 
ضمن جثث األشخاص الذين قتلوا أثناء مواجهات 
العام الماضي، واعتبرتهم اللجنة التنظيمية 
بساحة التغيير مجهولي الهوية وقامت بدفن 
جثثهم بعد أن بقيت في ثالجة مستشفى العلوم 
والتكنولوجيا أكثر من عام، وقد نشرت صورته 
ضمن تحقيق صحفي لموقع«مارب برس« حول 
الجثث المجهولة ما ساعد بعض قرابته في 
التعرف عليه، والغريب أن هذا الذي كتبت على 
جثته كلمة »مجهول« هو جندي في الفرقة األولى 
مدرع، قتل في المواجهات التي جرت في جولة 
كنتاكي العام الماضي.. ولم تسأل عنه الفرقة 

األولى..
 أما الثاني فهو مصطفى عبدالسالم البحري، 
يقول والده عبدالسالم- العضو السابق في شورى 
حزب اإلصالح- إن جثة مصطفى الذي قتل مع 
نحو )50( آخرين جراء تفجير إحدى عمارات حميد 
األحمر خلف الفرقة األولى مدرع بحي النهضة في 
24 مايو 2011م كتب عليها »مجهول«، وقال: 
فوجئت عندما شاهدت جثة ابني مكتوبًا عليها 
»مجهول« مع أنهم يعرفون أدق التفاصيل عنه 
وعن أسرته، وكانوا قد سلموني وثائقه ومالبسه 
دون انتقاص، وقال أيضًا: إن العمارة التي وقع 
فيها ذلك االنفجار هي الوحيدة التي حرص 
أصحابها على ترميمها دون غيرها من العمارات 
والمباني ما يعني أنهم تعمدوا طمس معالم 
الجريمة..  كيف يقال عن عشرات بل مئات الجثث 
إنها ألشخاص مجهولين بينما لم تتح فرص 
كافية لذويها للتعرف عليها، إن أقارب الجندي 
الدهمشي تعرفوا عليه بمجرد قيام موقع«مارب 
برس«بنشر صورته، وبقية من تسميهم اللجنة 
التنظيمية »مجهولي الهوية« كان وال يزال 
بمقدور ذويهم التعرف عليهم لو نشرت صورهم 
في التلفزيون مثاًل.. هل يعلم مجلس النواب أن 
دفن قتلى بالعشرات بعد طمس آثار الجريمة 
جريمة إنسانية؟  إذا كان مجلس النواب ال يعلم 
أنها جريمة فها قد وصله الخبر، وإن كان يعلم 
بذلك فواجبه أن يشكل لجنة تحقيق في هذه 
الجريمة.. سوف يناقش ويقر مجلس النواب 
قريبًا مشروع قانون العدالة االنتقالية، والعدالة 
تقتضي الكشف عن هؤالء المجهولين الذين 
قتلوا في ظروف األزمة التي يشملها القانون، 
فال معنى للقانون وال للعدالة االنتقالية إذا ظل 
أصحاب تلك الجثث »مجهولين« ولم يتم التعرف 
على ظروف قتلهم وإعادة االعتبار لهم ولذويهم 
بما في ذلك التعويض المستحق.. والتعويض ال 

يكون لمجهول.

مأساة األمة
 زايد منصـــور الجدري

> ما يجري في واقع أمتنا العربية 
يجعلنا نشعر بحزن شديد جراء ما يحدث 
من اضطرابات وصراعات في معظم 

بلدان شعوبنا..
ــار، ال نــدري لماذا  قتل وتشريد وخــراب ودم
كل هذا؟ ثورات لم تحقق اال الدمار للشعوب 
والبلدان.. فثورات ما يسمى بالربيع العربي.. 
وهي في الحقيقة أبعد عن واقع ما تحقق في 
البلدان التي اشتعلت فيها تلك النيران .. غاب 
األمــن  وحل الدمار والخراب وعمت الفوضى 
وسفكت الدماء، مئات اآلالف قتلوا ومئات اآلالف 
شردوا من منازلهم، ووصلنا الى أسوأ مما كنا 
عليه قبل قرن، وال نلمس أدنى دالالت الربيع.. 
يرددون ربيعًا، فال نشعر بأي ربيع، نردد هذا رغم 
أننا نعيش واقعًا مأساويًا.. المتفرجون من بعيد 

يرددون تلك االكاذيب!؟
عجبًا كيف نردد أكاذيبهم ونحن نعيش وسط 
النار التي أشعلناها بأيدينا.. فهل نحن فعاًل من 
بدأ بإشعالها؟! هل كنا أصحاب القرار والفكرة في 
إشعالها قبل أن تشتعل؟ هل قررنا في لحظة 
من اللحظات أن نشعل ثورة ضد الفساد والظلم 
وضد األنظمة التي نقول إنها سبب كل ما كان 
يقع من فساد وظلم وانتهاكات وحرمان.. ربما 
في ظل تلك االنظمة حدث كل هذا وأكثر ولكن 
تلك األنظمة ليست سبب كل ما كان يجري في 
بلداننا.. لماذا نحمل األنظمة كل أخطائنا التي 

كنا نرتكبها نحن؟
لو كانت هي السبب لوجدنا االحوال تحسنت 
في البلدان التي نجحت في اسقاط تلك االنظمة، 
ولكن األوضاع ازدادت سوءًا وال نستطيع إنكار 
ذلك.. لسنا اآلن بصدد من ناصر الثورة ومن 
عارضها.. إننا اآلن بصدد واقع ملموس يعيشه 
ويتضرر ويعاني منه الجميع، بصدد أوضاع 
ازدادت سوءًا وال نستطيع حجب هذه الحقيقة 

باألكاذيب أو المغالطات أو األوهام..
لألسف ها نحن نجد ما يسمى بثورات الربيع 
العربي التي اطاحت ببعض األنظمة ولم تطح 
بالفساد والظلم وكل االخطاء والسلبيات التي 
كانت موجودة.. فهل سنستمر في تحميل تلك 
االنظمة السبب ولم يعد لهم أية صلة أو سلطة 

في صنع القرار..؟!
أعتقد ان علينا أن نصنع ثورة داخل انفسنا 
ألن الخلل فينا قبل أن يكون في أنظمتنا التي 
هي جزء منا.. تطبعت بطباعنا وتخلقت بأخالقنا 

وفسدت بفسادنا..

> لم تشهد البالد حالة 
مــن الــفــوضــى واالنــفــالت 
األمني وتعذيب المواطنين 
مثلما تشهده اليوم في ظل 
حكومة الباسندوة المعروفة بالوفاق 
الوطني.. هذه الحقيقة اليمكن ألحد 
أن ينكرها حتى قادة أحزاب المشترك 
الذين افتعلوا األزمة السياسية العام 
المنصرم وبموجبها شكلوا الحكومة 
التي يشكو منها اليوم كل مواطن.. 
الصغير قبل الكبير.. حكومة االستاذ 
باسندوة جعلت البالد على وشك 
الوقوع في الهاوية- ال سمح اهلل- 
في كل المجاالت، وفي مقدمتها 
المجال األمني الذي يزداد كل يوم 
انهيارًا غير مسبوق، وكذلك المجال 
 . للناس. لمعيشي  وا االقتصادي 
ولعلي ال أبالغ في الطرح أو انني 
أتحامل على هذه الحكومة التي 
يــحــاول رئيسها الشيخ باسندوة 
تبرير فشلها بكونها جاءت بعد أزمة 
طاحنة شهدتها البالد.. فبداًل من 
تركيز عملها وتنفيذ البرنامج الذي 
البرلمان عمد  بموجبه نالت ثقة 
وزراء المشترك في هذه الحكومة 

ــرة«- ومــنــذ الــيــوم األول  ــوق ــم »ال
ما نصت عليه  لتشكيلها بموجب 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة- الى اللهث وراء مصالحهم 
الشخصية والنهب من خزينة الدولة 
ــذي أنكر رئيسهم باسندوة أن  ال
الحكومة السابقة قد تركت شيئًا في 
تلك الخزينة في الوقت الذي كشف 
تقرير رسمي للبنك المركزي أن 
حكومة الدكتور مجور تركت أكثر 
من أربعة مليارات دوالر.. ولكن وزراء 
المشترك استغلوا حالة الفوضى التي 
مازالت قائمة في البالد منذ تشكيل 

حكومة الوفاق ليخفوا هذه 
الحقيقة ويغرفوا من أموال الشعب 

الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم..
 ولتغطية هــذا النهب الــذي بات 
ــًا فــي وجـــوه بعض وزراء  ــح واض
المشترك فكر الباسندوة في الشحت 
من دول الجوار وجعلها مهمته االولى، 
وجميعنا يتذكر، فاألمر ليس ببعيد 
ماذا جنت الحكومة الباسندوية من 
هذا الشحت إنها كشفت لالشقاء 
الخليجيين والمجتمع الدولي أنها 
غير مؤهلة في قيادة حكومة مهمتها 

الرئيسية إخــراج البالد من أزمتها 
وإنهاء حالة االنفالت االمني وإعادة 

األمن والسكينة للمواطنين..
ــمــالحــظ أن الحكومة  ـــن ال وم
الباسندوية التي افتعلت لنفسها 
مسرحية البكاء لتظهر للعالم أنها 
مغلوبة على أمرها عمدت في تنفيذ 
فصول هذه المسرحية البلهاء الى 
خلق األزمــات الواحدة تلو األخرى 
وكــان بطل هــذه المسرحية وزير 
المالية والشواهد كثيرة والتأكيدات 
واضحة بأن مخرج المسرحية وهو 
أحد شيوخ حزب االصالح المتشدد 
عرف بأن الفوضى وعدم االستقرار 
واالنفالت االمني المخيف هي أدوات 
على  وعرضها  لمسرحية  ا تنفيذ 
الجمهور.. ولعل الواقع الذي ال يمكن 
إنكاره ألننا نعيشه اليوم يشير إلى 
أن االنفالت االمني ليس فقط في 
العاصمة صنعاء بل وفي عدن وبقية 
المحافظات يؤكد بأن حكومة الوفاق 
ليست مستحقة لهذه التسمية بل 
االنسب أن نسميها حكومة االنفالت 

االمني وتعذيب الناس.

حكومة االنفالت األمني!!

 إقبال علي عبداهلل

المؤتمر وتكريم المؤسسين

ثالثــة عقــود من اإلنجــازات

إن تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 
1982م االنطالقة القوية التي مكنت الشعب 
من المشاركة السياسية الفاعلة وأعــادت له حقه 
الطبيعي في امتالك السلطة وممارستها وأخرجته 
من باب الضيق والكتمان الى باب الحرية واالنفتاح 
على التعددية السياسية العلنية في إطار التنظيم 
الجبهوي العريض الجامع لكل االتجاهات السياسية 
المانع لكل االختالفات الفكرية الموحد للجهود 
والقدرات الوطنية المعزز لمفهوم الديمقراطية 

الشوروية.

إن مراحل تأسيس المؤتمر الشعبي التي بدأت 
بتشكيل لجنة الحوار الوطني التي ظمت مختلف 
أنواع الطيف السياسي في البالد ثم اقرار صيغة 
النهائية وانعقاد  الوطني في صورته  الميثاق 
المؤتمر العام االول في 24 اغسطس 1982م قد 
أعطت بعدًا حضاريًا جديدًا في تاريخ الفكر السياسي 
اليمني صاحب الجذور التاريخية العريقة، ألن الميثاق 
الوطني قد عبر عن وحدة الفكر والــرؤى الوطنية 
الجامعة والمانعة التي تجسد الوحدة الوطنية وإذابة 
جليد التباعد والتنافر وتعزز جسور التواصل وقوة 

أواصر األخوة والوفاء للدين والوطن.
إن الميثاق الوطني الدليل النظري للمؤتمر الشعبي 
العام كان االنطالقة العملية االولى لتجسيد أهداف 
الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر، بل استطيع القول 
بأنه الترجمة العملية لفكر الثورة السبتمبرية 
واالكتوبرية التي انتزعت حق الشعب من المستبد 
والمغتصب واستردت حريته المنهوبة، وألن الميثاق 
الوطني إرادة شعب فقد كان المؤتمر الشعبي العام 
األداة العملية التي ترجمت أهدافه ومبادئه على 

أرض الواقع العملي.
إن إحياء الذكرى السنوية لقيام المؤتمر الشعبي 
العام واقرار الميثاق الوطني تقليد أرساه اليمنيون 
في حياتهم السياسية من أجل تجديد روح الفكر 

لمعبر  ا قي  لميثا ا
عــن اإلرادة الكلية 
ــك  ــذل لــلــشــعــب، ول
فقد حرص المؤتمر 
ء  االحتفا يكون  ان 
بهذه الذكرى احتفاء 
بالمؤسسين األوائل 
ــي في  ــأت الـــذيـــن ي
عيم  لز ا متهم  مقد
التاريخي الفذ علي 
ــح  ــال ــــداهلل ص عــــب
رئيس المؤتمر الذي 
أخرج فكرة الميثاق 
ــي وأداتــــه  ــن ــوط ال

التنفيذية المؤتمر الشعبي العام الى حيز الوجود.
إن تكريم أولئك األوائل االفذاذ واحدة من عالمات 
التجدد المستمر التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي 
العام والتي تجدد قوة التمسك بهذا التنظيم الرائد 
المترجم الحقيقي لإلرادة الشعبية والمعزز الفعلي 
لوحدة الفكر واإلرادة الــذي خلق الرضا والقبول 
الشعبي وجسد االمن واالستقرار ومكن اليمن من 

االنطالق نحو المستقبل األمن بإذن اهلل.

> ل��م تك��ن فك��رة قي��ام المؤتمر 
الش��عبي العام إرادة سياس��ية تراود 
النخب السياس��ية فحس��ب، بل كانت 
إرادة ش��عبية جمعت الشعب ووحدت رؤاه 
وعززت تماسكه، وفتحت الباب أمامه نحو 
تحقيق الرضا والقبول أس��اس الش��رعية 
السياس��ية التي يجد الش��عب نفسه فيها 
مالك السلطة وممارس لها في ذات الوقت.

التعددية وحرية الرأي.. منجزات معيشة في وطن 
الديمقراطية والشرعية الدستورية

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

االثنين : 10 / 9 / 2012م 
 الموافق :23 / شوال / 1433هـ 

13العدد: )1627(

ثالثون عامًا مرت منذ تأسيسه في الرابع والعشرين من 
اغسطس 1982م ومازال هو التنظيم الذي يتصدر الساحة 
اليمنية كرائد أول للديمقراطية كما يعد المؤسس لألحزاب 
والتنظيمات السياسية التي وجدت بمباركته ودعمه وتأييده 
فلم يكن اعالن تأسيسه لخدمة توجهات معينة سواء مذهبية أو 
مناطقية أو فكرية لم تكن اهدافه ورؤيته مستوردة والاعالن تأسيسه 
وتوجهه مستنسخة من برامج واهداف احزاب عربية كانت او دولية 
كحال الكثير من االحزاب بل استقاها من التاريخ الحضاري اليمني 
ونبض المواطن ليخرج بميثاق وطني بأفكار يمنية خالصة اقتضتها 
المرحلة محتويًا على منهاج سياسي وتنموي شامل لبناء اليمن 
شاركت في صياغته واعداده نخبة من السياسيين والمثقفين والكتاب 
ــاء، جاعلين منه حزب وطن ومستقبل يضم كل اليمنيين  واألدب

بمختلف توجهاتهم وافكارهم ويستوعب الجميع ويمثل الكل ..
لن نبالغ ان قلنا إن فكرة انشاء المؤتمر الشعبي العام كإطاٍر سياسي 
حاضن لكل القوى السياسية منذ تأسيسه وحتى قيام دولة الوحدة 
كان بمثابة اعالن ميالد الديمقراطية والتعددية والحرية السياسية 
والفكرية واللبنة االولى للبناء الديمقراطي والحضاري لليمن فقد 
كان له الفضل بإعالن التعددية السياسية بل انه دعم االحزاب 

والتنظيمات السياسية عقب اعالن دولة الوحدة العام 1990م لتصبح 
اليمن من اوائل الدول العربية التي جعلت من التعددية والديمقراطية 
الطريق الوحيد للوصول الى كرسي الحكم عبر االنتخابات التنافسية 

الحرة والنزيهة..
لقد استطاع المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه أن يقود الوطن 
بحكمة وعقالنية ووسطية متبعًا نهج وشعار حزب الكل ال حزب 
العضو، محققًا االنجازات الكبيرة الواحدة تلو اآلخرى، حاماًل شرف 
التوقيع على اعالن قيام الجمهورية اليمنية كطرف رئيسي.. وكان له 
الفضل في تحقيق الوحدة بتقديمه التنازالت، جاعاًل مستقبل اليمن 
وتقدمها همه االول، مجسدًا حكمة قياداته التاريخية التي صنعت 
اعظم االنجازات للمستقبل بصمت..ومثلما كان للمؤتمر الشعبي 
العام شرف توقيع واعالن دولة الوحدة كان له شرف الحفاظ عليها 

وترسيخ ثوابتها ومبادئها وتعميق قدسيتها في نفوس االجيال وابناء 
الوطن الواحد، متصديًا لكافة المحاوالت التي قادتها أيادٍ داخلية 
وخارجية وما انفكت تحاول إعادة عجلة التاريخ الى ماقبل مايو 90م .
المؤتمر الذي تأسس على اساس القبول باآلخر واستيعاب الجميع 
واشراكهم في دفة الحكم، حرص على عدم االستفراد بالحكم 
وبالقرار رغم أحقيته بذلك وألكثر من دورة انتخابية بموجب الثقة 
التي منحت له من الشعب.. بتبوُّئه المراكز االولى في كل انتخابات 
تنافسية لكن ذلك لم يمنعه من اشراك اآلخر في الحكم وتلك خاصية 
تميزه عن سواه.. مبتعدًا عن سياسة االقصاء واالستبعاد والتفرد 
والتي تنتهجها الكثير من االحزاب وعلى ادنى المستويات االدارية 

والقيادية..
التنازالت والقبول باآلخر ألجل الوطن مبدأ انتهجه المؤتمر وطبقه 
منذ اعالن نشأته وكان آخرها عام 2011م، ولوال تعامل المؤتمر 
وقياداته بحكمة جاعلين مصلحة الوطن فوق مصلحة اعتالء كرسي 

الحكم رغم االحقية والشرعية الممنوحة لهم التي استخدمت لقضت 
على كل معارضيهم، إال ان العقالنية التي تعاملت بها قيادات المؤتمر 
وحرصها على الدم اليمني جعلتهم يؤثرون مصلحة أمة واستقرار 
بلد على مصلحتهم.. مبادرين بتقديم التنازالت والتخلي عن كرسي 
الحكم الذي يتلهف الوصول اليه الطرف اآلخر بموجب مبادرة ُأعدت 
وصيغت بواسطة عقول وأيادٍ مؤتمرية كانت هي المخرج من أزمة 

عاصفة استمرت لعام ونصف كادت ان تهوي بالوطن..
وعلى الرغم من التآمر الحاقد والمحاوالت المستمرة لتدمير المؤتمر 
وتمزيق تماسكه نجد أنه الحزب الوحيد الذي قدم الكثير للوطن 
والمواطن على عكس بقية االحزاب االخرى والتي منذ تأسيسها 
وحتى اللحظة نجدها تأخذ والتعطي تطالب والتمنح ال للوطن وال 
للمواطن.. وهذا مايجعل المؤتمر الشعبي العام هو الرائد بالحصول 

على أعلى مؤشرات الثقة لدى المواطن اليمني..
نبارك لقيادات المؤتمر وكافة اعضائه وانصاره ذكرى مرور )30( 

عامًا من العطاء واالنجازات.. 
وعقبال )500( عام قادمة زاخرة باالنجازات رمز عزتها وكرامتها 

وفخر اجيالها الخيل المعقود بنواصيها الخير..

د./ علي مطهر العثربي

كامل الخوداني 


