
مقرات المؤتمر بالمحافظة دمرت بالكامل

رئيس فرع المؤتمر في أبين لـ»الميثاق«:

> بداية كيف تقيّمون المشهد السياسي واألوضاع في 
المحافظات الجنوبية؟

- فرصة سعيدة أن نتحدث للرأي العام عبر صحيفة »الميثاق«، 
وبالنس��بة لما طرح��ت فالمش��هد السياس��ي واألوضاع في 
المحافظات الجنوبية بش��كل عام وفي محافظة أبين بشكل 
خاص معقد وصع��ب، ولكن لي��س بالصورة التي يرس��مها 
البعض خاص��ة فيما يتعل��ق بالقضي��ة الجنوبي��ة التي نرى 
أنها أهم قضي��ة ويجب أن يعطى لها األهمية على مس��توى 
الوطن بشكل عام.. فهي قضية معقدة البد أن تُعطى كامل 

االهتمام من جميع القوى السياس��ية وفق 
رؤى وآلية معينة تتركز على أس��اس إيجاد 
الحلول والمعالجات الجذرية وليس الحلول 
الموضعية مع األخذ بعين االعتبار ضرورة 
أن ترض��ي تلك الحل��ول والمعالجات أبناء 
الجنوب بش��كل عام، ونحن ف��ي المؤتمر 
الش��عبي العام لدينا لج��ان معنية تعكف 
حاليًا على إعداد تلك الرؤى لتقديمها باسم 
المؤتمر الش��عبي العام في مؤتمر الحوار 

الوطني.
 فنحن ف��ي المؤتمر ننظر الى أن القضي��ة الجنوبية هي أهم 
القضاي��ا الوطنية، ويج��ب أن تكون رؤانا مواكب��ة لتطلعات 
أبناء الشعب اليمني بش��كل عام وأبناء المحافظات الجنوبية 
بش��كل خاص، وبصراحة القضي��ة الجنوبية لم تع��د اليوم 
قضية حقوقية أو مطلبية، فقد تجاوزت ذلك منذ مدة وأصبح 
البعض يربط القضية الجنوبية بالوحدة وهو األمر الذي يجب 
أن يتنبه له الجمي��ع، فاألغلبية العظمى من أبناء المحافظات 
الجنوبية متمس��كون بالوحدة، ولذلك البد أن يخرج مؤتمر 
الحوار الوطن��ي بحل عادل له��ا وفق الرؤى السياس��ية التي 
تعالج أخطاء الفترة الماضية خاصة ما يتعلق بطبيعة النظام 
السياسي، وبواقعية فأبناء المحافظات الجنوبية لم يعد كلهم 
مع الفيدرالية وال كلهم مع االنفص��ال، لذلك البد من مخرج 
يرضي كاف��ة أبناء المحافظ��ات الجنوبية وفي إط��ار الوحدة 

اليمنية ألنها مصدر قوة وفخر كل يمني.
تشكيل اللجان

> كيف تنظرون الى اللجان الرئاسية التي تم تشكيلها 
لمعالجة قضايا األراضي والمتقاعدين؟

- كان من المفترض أن تش��كل تلك اللج��ان منذ وقت مبكر 
ولكننا نأم��ل أن تتمكن من تحقي��ق الغاية المنش��ودة من 
تش��كيلها، فاألخطاء التي ارتكبت في الفترة الماضية كبيرة 
وتتطلب جهودًا وفترة لمعالجتها وكذلك إلى إمكانات مناسبة.

> وماذا عن محافظة أبين؟
- محافظ��ة أبين تعرض��ت لكارثة مأس��اوية بكل م��ا تعنيه 
الكلمة، فقد دفعت الثمن غاليًا نيابة عن المجتمع اليمني بل 
والعالم ايضًا في محاربة القاعدة، فقد دمرت البنية التحتية في 
المحافظة بشكل كامل وخاصة في مديريتي خنفر وزنجبار .. 
لقد تعرضت محافظة أبين وأبناؤها لنزوح شامل ألول مرة في 
تاريخ المحافظة، ولذلك البد أن تحظى محافظة أبين بكامل 
االهتمام الخاص من قيادة الدولة والحكومة، فحتى اليوم لم 
يتم تعمير محافظة أبين حتى لبن��ة واحدة منذ بداية الحرب 
ولم تتحرك الحكومة نهائيًا باس��تثناء قضية إعادة الكهرباء 

والمياه، وقد تم ذلك بجهود األخ المحافظ.

القاعدة موجودة
> ه��ل الت��زال عناص��ر القاعدة تش��كل تهدي��دًا على 

المحافظة؟
- نعم التزال محافظة أبين تعي��ش خطر القاعدة كل لحظة، 
فالعناص��ر االرهابية الت��زال متواجدة في أط��راف المحافظة 
إضافة الى أن هناك خاليا نائمة في مختلف المناطق، وكذلك 
التزال عناصر تتحرك في عدة مناطق.. ولذلك نطالب الدولة 
أن تعطي اهتمامها بالمحافظة وأبنائها الذين تحملوا وعانوا 
وال يزالون يعانون من تلك الكارث��ة، فالبنية التحتية مدمرة 
والخدم��ات الصحي��ة والتعليمي��ة 
وغيرها شبه معدومة بل ان الكارثة 
الكب��رى أن األم��ن غي��ر متوافر في 
مختل��ف أرج��اء المحافظة وبش��كل 
كام��ل والمحافظ��ة تعي��ش انفالتًا 
أمنيًا كاماًل، فالقوات المسلحة قامت 
بمجهود كبير تُش��كر علي��ه، لكنها 
موجودة في معسكراتها والمحافظة 
خالية تمامًا من حتى جندي واحد من 
االمن، ولذلك هناك صعوبة شديدة 
في تطبيع الحياة الطبيعية في المحافظة بسبب غياب االمن، 
وعلى الرغم من عودة 70% من المواطنين الذين نزحوا الى 
منازلهم والى مزارعهم  وأعمالهم وهي مدمرة فإلى اآلن لم 
تقدم الحكومة ش��يئًا وال في التعمير وال ف��ي الصحة وال في 
غيرها سوى بعض المدارس التي سلمت وعاد بعض طالبها 
وخدمة الكهرباء والمياه.. ولكنه��ا متواضعة وبجهود ذاتية 
وشخصية من قيادة المحافظة، وعلى الرغم أن مجلس الوزراء 
عقد اجتماعًا اس��تثنائيًا ف��ي المحافظة قبل ع��ام ولكن حتى 
اليوم لم تعمر حب��ة »بلك« واحدة داخ��ل المحافظة بما في 
ذلك مؤسس��ات الدولة التي نهبت ودمرت بشكل كامل بما 
فيها مبنى المحافظة.. ولألس��ف الدولة عاجزة عن توفير أي 

إمكانيات حتى اليوم.
> كيف تقيم الوضع اإلنساني في المحافظة؟

- صعب جدًا، فالغالبية من أبناء المحافظة فقراء ووصل عدد 
النازحين الى أكثر من 220 ألف ن��ازح عاد البعض منهم الى 

منازلهم وهي مدمرة - وكما ذكرت- في ظل 
غي��اب األمن التزال هناك صعوب��ة في توفير 

الخدمات حتى المعيشة للمواطنين.
> ه��ل أوف��ت الحكومة بأي ش��يء من 

وعودها تجاه المحافظة؟
- لألسف الشديد لم تفِ بأي شيء من وعودها 
حتى ولو بنس��بة )1%(، فالمجم��ع الحكومي 
حتى اليوم مدمر ومازلنا في قيادة المحافظة 
نداوم في منزل األخ المحافظ خصصه كمكتب 
للعمل فيه، ونحن كقيادة المحافظة نمارس 
أعمالنا ومهامنا من شوارع المحافظة، فمبنى 
المحافظة مدم��ر وال يوجد فيه ال كهرباء .. ال 
ماء.. ال تلف��ون.. وال أث��اث، ال توجد فيه حتى 
أب��واب  أو نوافذ، ونتمنى أن يس��لط اإلعالم 

الضوء على ذلك.
القوات يف معسكراتها

> ذكرت أن المحافظة تعاني من إنفالت 

أمني وال يوجد فيها جندي واحد.. أين هي القوات األمنية؟
- لألسف الشديد- قوات األمن المركزي والنجدة واالمن العام 
في معسكراتها حتى اليوم لم تنزل الى الشوارع، ونحن نتساءل 
ما الذي يمنعهم من النزول في المحافظة وتأدية واجباتهم؟

وهذا الس��ؤال موجه أيضًا لوزير الداخلية، فكلما طلبنا منهم 
النزول الى المحافظة يؤكدون أنه ال توجد لديهم توجيهات 
بذلك ولم يتم توفير أي امكانيات لهم لتأدية واجباتهم، ونحن 
نس��تغرب كيف توجد قوات أمنية ال  توج��د لديها ذخيرة وال 
يوجد لديها حتى بنادق وال أطقم وال حتى شيء ونتساءل من 

المستفيد من ذلك؟..
> ما حقيق��ة الخالف��ات بين اللج��ان الش��عبية وقيادة 

المحافظة والمديريات؟
- اللج��ان الش��عبية كان لها ال��دور األكبر في دح��ر القاعدة 
وحماية الممتلكات الخاصة وحفظ األمن في المحافظة، واألخ 
المحافظ وقيادة وزارة الدفاع يش��رفون على اللجان الشعبية 
ونحن حتى اليوم لم نتلقَ أية ش��كاوى م��ن اللجان أو وجود 
خالف��ات بينهم وبين قيادات الس��لطة المحلي��ة وان حدثت 

اشكاليات فهي بسيطة ويتم حلها في حينها.
التجنيد طبيعي

> ولكن الوس��ائل اإلعالمية تتحدث عن خالفات بسبب 
التجنيد؟

- التجني��د يتم عبر وزارة الدفاع واللجان الش��عبية خاصة في 
مديرية لودر الذين قاتلوا ببس��الة ولهم الفضل بعد اهلل في 
دحر القاع��دة.. وتجنيدهم في صفوف الجي��ش أمر طبيعي، 
فقد دفعوا ثمنًا باهظًا وخس��روا خس��ائر كبيرة في أرواحهم 
وممتلكاتهم.. وال توجد مشكلة إذا تم تجنيد أربعة أو خمسة 
آالف منهم.. فعددهم كان كبيرًا، وقاموا بدور أكبر في قصم 
ظهر القاعدة وإفشال مشروعها خاصة في مديرية لودر، ولكن 
هذا ال يعني أن نق��ول لألمن يرتاح، فمنذ ثمانية أش��هر من 
انتهاء الحرب مع القاعدة والمحافظة تعاني غيابًا أمنيًا كبيرًا 
جدًا وهي مش��كلتنا الرئيس��ية.. فقيادات المحافظة واللجان 
الش��عبية مهددون حتى اللحظة باالغتيال م��ن قبل الخاليا 

النائمة للقاعدة.

> هل االغتي��االت هي الخطر الذي الي��زال في محافظة 
أبين؟

- االغتياالت ليست إاّل أحد المخاطر التي باتت ضمن الخاليا 
النائمة والعناصر االرهابية المتواج��دة في بعض المناطق، 
فمحافظة أبين التزال مه��ددة بعودة القاعدة من جديد إلى 
مناطقه��ا وخطر عزلها ع��ن بقية محافظ��ات الجمهورية وال 
تنسى أن مشروع القاعدة بقيام دولة اإلمارة اإلسالمية هو من 
محافظة أبين، ولذلك إذا استمرت الدولة في تجاهل محافظة 
أبين فإنها لن تكون وحدها في خطر بل ستكون محافظة عدن 

ولحج وحضرموت وغيرها من المحافظات 
في خطر بل والوحدة اليمنية بشكل عام، 
فمحافظة أبين تعتبر منطقة استراتيجية 
لتنظيم القاعدة بحكم موقعها الجغرافي 
وطبيعتها الديمغرافية والقاعدة ال تنظر 
ال��ى محافظ��ة أبين ب��ل ال��ى محافظة 
عدن والى المي��اه االقليمية وغيرها من 
المصالح الوطنية والعالمية االستراتيجية 
في المحافظ��ات الجنوبية، فالقاعدة لها 
أهداف عالمية وبعي��دة المدى وال يعني 

دحرها م��ن أبين م��رة ان أبين في مأمن.. فه��ي قادرة على 
التوقف لفترة ومن ثم تنشط وخاصة عندما تلمس أن هناك 
أزمات سياس��ية والدليل أنها اس��تغلت األزمة السياسية في 
الوطن العام 2011م وحاولت السيطرة على محافظة أبين.

املؤتمر موجود
> ما هو الدور الذي يقوم به المؤتمر في المحافظة؟

- بالنس��بة للمؤتمر اليزال موجودًا ف��ي المحافظة برغم ما 
حصل له خالل الفترة الماضية، فقد تعرضت مقراته للتدمير 
وأهمل بش��كل كبير من قبل قيادته في ظل فترة األزمة ولم 
يكن له أي نش��اط، وبالنسبة لي ش��خصيًا توليت قيادة فرع 
المؤتمر بالمحافظة بناء على قرار األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
وبدأنا تفعيل بعض األنش��طة خ��الل الفت��رة الماضية منذ 
االنتخابات الرئاس��ية الماضية، ولكن وبص��دق المؤتمر لم 
يعط اهتمامًا بفرعه في المحافظة خالل الفترة الماضية على 
الرغم أن أبين هي من تحتاج الى عمل 
وجهد ف��ي كل ش��يء، فالمواطنون 
ينتظرون م��ن سيس��اعدهم ويأخذ 
بأيديه��م للع��ودة ال��ى منازلهم أيًا 
كان س��واء أحزاب أو منظمات ولكن 
المؤتمر لم يهتم بذلك وترك الساحة 

لآلخرين يسيطرون عليها.
لألسف الش��ديد كنا ننتظر أن تعمل 
الجمعي��ات والمنظم��ات اإلنس��انية 
المعروف��ة كمؤسس��ة الصال��ح في 
محافظ��ة أبي��ن ومس��اعدة أبنائها 
ولكنه��ا لم تفع��ل ال ه��ي وال غيرها 
وتحول��ت جمعي��ة االص��الح ال��ى 
المؤسس��ة الوحي��دة التي تنش��ط 
ف��ي المحافظ��ة، وطبع��ًا نش��اطها 
ذلك مش��روط فه��ي عندم��ا  توزع 
المس��اعدات الخيري��ة ت��وزع معها 
ايضًا اس��تمارات االنضمام الى حزب 

االص��الح بل أن جمعي��ات ومنظمات االصالح س��يطرت على 
نشاط المنظمات الدولية االنسانية والحقوقية وأصبح االصالح 
اليوم هو من يوزع غذاء النازحين ومشربهم وملبسهم وغيره، 
وفي المقاب��ل االنضمام الى ح��زب االصالح وطبعًا لألس��ف 
الش��ديد - من انضم الى االصالح يعطي مس��اعدات إغاثية 
ومن يرفض يحرم وال يجد ش��يئًا والوح��دة التنفيذية لرعاية 
النازحين على علم بذلك.. ونحن نلوم المؤسس��ات الخيرية 
الوطني��ة المعروفة كمؤسس��ة الصالح وغيره��ا على تجاهل 
محافظة أبين ومأس��اة أبنائها الذين هم أحق بالمساعدات 

من غيرهم في المحافظات.
مكتوفو األيدي

> ما هي رؤيتكم لتفعيل دور المؤتمر 
في المحافظة؟

- أواًل يجب أن يعلم الجميع أن القاعدة 
الش��عبية للمؤتم��ر الش��عبي العام 
في المحافظة كبيرة وم��ازال الناس 
متمس��كين بالمؤتمر على الرغم أن 
المؤتمر لم يهتم به��م أو يلقي بااًل 
لمعاناتهم سواء أكان في السلطة أو 
خارجها، ونحن من خالل صحيفة »الميثاق« نتقدم بالش��كر 
الجزيل لألخ عبدربه منصور هادي رئي��س الجمهورية ولألخ 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح الذي 
وجهه اكثر من مرة باالهتمام والدعم للمؤتمر في محافظة 
أبين ولكننا حتى اليوم نبحث عمن ينفذ تلك التوجيهات، فأنا 
شخصيًا أمارس قيادة المؤتمر في الشارع ومن على سيارتي 
وبقية الفروع أصبحت ف��ي دكاكين ألن فروع المؤتمر دمرت 
مثل بقية المنش��آت، حت��ى ميزانية إيجار المقرات نس��تحي 
عندما نتحدث عنها، فهي ال تتج��اوز مائة ألف ريال لكل فروع 
المؤتمر.. ال ندري ماذا نعمل به��ا فيما بقية األحزاب االخرى 
تمارس أنش��طتها وأعمالها وبإمكانيات كبيرة.. ولكن على 
الرغم من ذل��ك اليزال هن��اك الكثير متمس��كين بالمؤتمر 
ومستعدين التضحية بحياتهم من أجل المؤتمر ونحن نقف 
مكتوفي األيدي تجاه انصارنا و أعضائنا ألنه ال توجد لدينا أي 

إمكانيات حتى القرطاسية.
> كلمة أخيرة تودون قولها في ختام هذا اللقاء؟

- أبي��ن دفعت فات��ورة باهظ��ة وتعيش في أوض��اع صعبة، 
ويجب أن تعطى اس��تثناءات، والبد أن تعطي حكومة الوفاق 
اهتمامًا ولو بقدر بسيط، لكن لألسف - هذه الحكومة تتعامل 
مع محافظة أبين على أنها محافظ��ة تابعة للصومال وليس 
محافظة يمنية ولم تقدم حتى ش��يئًا واحدًا.. إذا اس��تمر هذا 
التجاهل نخشى أن تقوم الثورة الثانية من أبين وليس ثورة 
القاعدة، فإذا لم تعَط أبين حقها نخش��ى أن يتحول الموقف 
ويتجه الى ما ال يحم��د عقباه، ألن الناس في الع��راء والدمار 
ينتظرون االعمار.. ينتظ��رون أن تعاد مصالحهم.. ينتظرون 
االمن واالس��تقرار، ولكنن��ا على ثقة كبيرة ب��أن األخ عبدربه 
منصور ه��ادي رئيس الجمهوري��ة - حفظه اهلل - س��يعطي 
محافظة أبي��ن اهتمام��ه ورعايت��ه مثلما حاف��ظ عليها من 
الس��قوط بيد القاعدة في ظل الظروف الصعبة وس��يعطيها 
االهتمام بالتنمية وإعادة اإلعمار.. وأخيرًا أشكركم في صحيفة 
»الميثاق« على هذه الفرصة.. ونتمنى منكم ومن كل وسائل 

اإلعالم أن تهتموا أكثر بمحافظة أبين.

ابين تعيش خطر القاعدة والحكومة لم تفِ بوعودها

أبين دفعت فاتورة باهظة نيابة 
عن المجتمع المحلي والدولي

القضية الجنوبية من أهــم القضايا 
الوطنية وأبناء الجنوب متمسكون بالوحدة

أمارس قيــادتي للمؤتمــر في الشــارع

 أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أبين أن خطر القاعدة اليزال يهدد المحافظة.. 
مشيرًا الى أن أبناء أبين يعيشون معاناة إنسانية حقيقية في ظل تجاهل حكومة الوفاق ألوضاعهم...

وقال أحمد جرفوش: إن جميع مقرات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة مدمرة تمامًا..
وقضايا أخرى مهمة تطرق لها في اللقاء التالي:

لقاء/ علي الشعباني

االثنين : 18/ 2 / 2013م 
 الموافق :7 / ربيع ثاني / 1434هـ 

العدد: )1649(
لقاء 9

جمعيات اإلصالح تشرتط 
االنضمام إىل الحزب مقابل 

أعمال اإلغاثة اإلنسانية

اللجان الشعبية 
كان لها دور مهم 
يف دحر القاعدة

المؤتمر  ترك الساحة لإلصالح ولم يُفعل انشطته

حتى لو انقسم المؤتمر الشعبي العام بين رئيس المؤتمر 
الزعيم علي عبداهلل صالح ، والنائب األول األمين العام 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، 
أو أصبح بال رأس بالمرة -كما يريد له المشترك- أو انهارت 
بنيته التنظيمية ولحمته الجماهيرية، وتشتت قواعده بين 
الحراك جنوبًا وجماعة الحوثي شمااًل، فإن مشكلة أمناء 
عموم اإلصالح، واالشتراكي ، والناصري لن تحل ، وسوف 
يبقى رئيس وزراء حكومة الوفاق محمد سالم با سندوة 
يشتكي بقايا المؤتمر وحلفائهم ، ويبكي عند السفراء 
وجمال بن عمر، والزياني ، وسوف يبقى األستاذ عبدالوهاب 
اآلنسي والدكتور ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني 
يطالبون األمم المتحدة والسفير األمريكي وحلف الناتو 
والمارينز األمريكي بترحيل بقايا النظام وبقايا المؤتمر 
وحلفائه القدماء والجدد ، وسوف يطالبون برحيل الحراك 
الجنوبي وجماعة الحوثي والكيانات السياسية الوليدة، 
وس��وف يشترطون رحيل األمناء العامين المساعدين 
للمؤتمر، وأعضاء اللجنة العامة، وأعضاء  األمانة العامة 
ورؤس��اء وأعضاء المؤتمر في المحافظات والمديريات 

والقرى، ورحيل الشعب اليمني كله.
مشكلة ثالثة أح��زاب في المشترك أنهم مغتصبون 
للسلطة، وأنهم فشلوا خالل عام ونصف من عمر المبادرة 
في تقديم أنموذج أفضل إلدارة شئون البالد وتوفير 
احتياجات المواطنين ، فشلوا في توفير األمن، وتقديم 
برنامج إنعاش اقتصادي واستيعاب أم��وال المانحين، 

وتحريك عجلة التنمية، استباحوا الوظيفة العامة ومنحوها 
ألقاربهم ، ومارسوا أسوأ نماذج الفساد المالي واإلداري..
ومتى ما تمكنوا من تجاوز هذه العوائق فلن يكونوا 
مضطرين لطأطأة رؤوسهم أمام الوفود الدولية واألشقاء 
واألصدقاء والمانحين ، ولن يكونوا في حاجة  للبحث عن 
شماعة لتبرير إخفاقاتهم، والعودة مرة أخرى لشعارات 

المزايدة مثل المطالبة بإسقاط النظام ورحيل النظام.
مشكلة أحزاب اإلصالح ، األشتراكي، الناصري، هي مع 
قواعدها وأنصارها ، وفي االنقالب والتنصل  عن مبادئها 
وقيمها، والتناقض ما بين أدبيات وتوجهات وشعارات  هذه 

األحزاب  وبين ممارستها على ارض الواقع.
تدرك القوى التي تصدرت موجهة االحتجاجات الشبابية 
إلسقاط النظام والدولة، أن وسطية المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه واعتدالهم وقبولهم باآلخر وإيثارهم المصالح 
الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية ، وثباتهم على 
مبادئهم وأيدلوجيتهم الوطنية البحتة.. كلها عوامل حالت 
دون اإلنجرار إلى مربع العنف واالحتراب وإسقاط النظام 
والدولة بمؤسساتها ومنظومتها اإلدارية بنيتها التحتية، 
وبما يمكن المشترك حينها من اغتصاب السلطة مرتديًا 
ثوب المنقذ ، بحيث يبدو أمام الجمهور انه صاحب فضل 
يجنبه مأزق المساءلة األخالقية والجماهيرية الذي هو واقع 

فيه اليوم.
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلعت المشترك عن 

تزعم موجة االحتجاجات وأسقطت عنه 
هذا االستحقاق ، لكن حلمه في تربع 
عرش الحكومة ورئاسة الجمهورية 
على أنقاظ دولة منهارة« حزب حاكم، 
حكومة، رئاسة« ظل هاجسًا متواصاًل ، 
ولم يكن يدُر بخلد قيادات المشترك 
ان قيادات المؤتمر ورئاسة الجمهورية 

سيوقعا المبادرة الخليجية.
ورغم أن المبادرة الخليجية مثلت 
انتصارًا لمبادئ المؤتمر وجاءت ترجمًة 
لمبادراته ودع��وات��ه لشركاء العمل 
السياسي، كما أنها خففت عن المؤتمر 
أعباء والتزامات السلطة ، وخرج منها 

المؤتمر ألول مرة برئيس مؤتمر متفرغ 
لشئون حزبه، غير أن المشترك اعتبرها 
كذلك خطوة هامة على طريق انهيار 

المؤتمر واجتثاثه أسوة بالحزبين الحاكمين السابقين 
في تونس ومصر، وذلك انطالقًا  من اعتقاد المشترك بأن 
المؤتمر الشعبي العام هو رئيس الجمهورية وهو الدولة 
وهو المالية واإلعالم ، ومجرد انتقال وزارتي المالية واإلعالم 
للمشترك يكون المؤتمر انتهى عمليًا، ليبقى فقط العمل 
على ضرب العالقة التنظيمية بين رئيس الجمهورية الجديد 

المشير عبدربه منصور هادي وحزبه.
من هنا سعى المشترك لعزل الرئيس هادي عن حزبه 

واإليقاع بين قيادات المؤتمر، فرغم 
أن االنتخابات الرئاسية المبكرة هي 
مبادرة مؤتمرية بامتياز ورغم أن الرئيس 
هادي  كان بحسب مصادر مؤكدة مرشح 
لالنتخابات  ل��ع��ام  ا الشعبي  المؤتمر 
لعام  ا مطلع  منذ  لقادمة  ا لرئاسية   ا
2010م، ومنذ كانت االنتخابات هي 
جوهر الخالف )المؤتمري - المشتركي(، 
ورغم أن رئيس الجمهورية  تولى مهام 
الرئاسة في الوقت الذي كان المشترك ال 
يزال يرفض فكرة االنتخابات ، ويتهكم 
على دعاتها، ويكيل لهم االتهامات 
بما فيهم الرئيس هادي غير أن الالفت 
سرعة تبديل أح��زاب المشترك ورموز 
ساحته لجلودهم حتى بدوا صبيحة اليوم 
الثاني لالنتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 
2012م كما لو أنهم أصحاب الفضل  فعاًل في وصول 
الرئيس هادي للسلطة حتى قيل حينها من باب الطرافة 
أن الرئيس هادي األخ غير الشقيق للواء على محسن ، 
مدشنين بذلك مرحلة ابتزاز الرئيس واستغالل توافقيته، 
لضرب خصومهم واستكمال مخطط االجتثاث ، فكان الفتًا 
في هذه المرحلة احتفاء المشترك بانعقاد اجتماع اللجنة 
العامة للمؤتمر بغياب رئيس الجمهورية، وكان الفتًا 
توظيف المشترك لقرارات الرئيس هادي التي كانت تأتي 

على رؤوس أعضاء المؤتمر ، وتوظيفها كما لو أنها إجراءات 
عقابية، غير أن الواقع يؤكد تجاوز المؤتمر لهذه المرحلة 
بتفهم عاٍل، وإيثاٍر للمصلحة الوطنية العليا والتزاٍم بمبادئ 
الشرعية الدستورية ، وإن لوحظ تبرم من تلك القرارات 
إال أن النتيجة النهائية هي االلتزام بقرارات الرئيس هادي 

وتأييد ومساندة جهوده.
ومن هنا يمكن استخالص الرد المناسب على محاوالت 
المشترك التدخل في شئون المؤتمر والهادفة لتمزيق 

المؤتمر من خالل مواقف المشترك التالية :« 
أواًل:  تذكير قيادات االشتراكي والناصري واإلصالح 
بمقاطعتهم حفل تسليم واستالم السلطة بين الرئيسين 
صالح وهادي والمنعقد في ال� 27 من فبراير 2012م 
بحضور دولي واهتمام إعالمي واسع، حيث بررت قيادات 
المشترك يومها غيابها عن الحفل باعتباره شأن داخلي 

يخص حزب المؤتمر.
ثانيًا:  تذكير المشترك بخطابهم السابق عقب توقيع 
المبادرة الخليجية والتي أفضت إلى تسوية سياسية بين 
أطراف األزمة، وتحديدًا  حينما ردت قيادات المشترك على 
شبابهم في الساحة بالقول إن المبادرة الخليجية والتسوية 
السياسية هي الحل المناسب ومن لديه حل آخر إلسقاط 
النظام وترحيله  فالطريق أمامه ولن يمنعه من ذلك أحد..!

jemyyemen@gmail.com

المشترك: حفل تسليم السلطة شأن مؤتمري ورئاسة المؤتمر شأن دولي

جميل الجعـدبي


