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من اقتحام المقرات إلى تجميد األموال..

ممارسات سلطة فاشلة
ســـــياسيون :الخروج من عنــق الزجاجة يتطلب السير في عملية انتخابية شفافة
مراقبون  :تجميـــد أموال األحــــزاب عــــودة للديكتاتـــورية وممارســــاتها القمعية

< لم يتوقف مسلسل محاوالت ضرب المؤتمر الشعبي العام وريادته الوطنية ومحاصرة أدائه الوطني بمجموعة اجراءات التنم إال عن االهداف غير الخفية القحام البالد في صراع الحدود له
عبر ممارسات فساد وافساد وأعمال صبيانية لبعض حاشية رئيس الجمهورية المنتهية واليته ..عمليات تدميرية ممنهجة لتفكيك المؤتمر عبر سياسة اقصاء وتدمير ممنهج الستكمال
ما بدأته سلطة االخوان كمحاوالت مفضوحة للقفز والتنصل عن بنود التسوية والشراكة الوطنية واالنحراف -عمدًا وعدوانًا عن مسار انجاح وتنفيذ استحقاقات المرحلة االنتقالية.
كتب :بليغ الحطابي

خطر داهم يحاصر البالد..
حاالت انهيار ..وتوقع وتالشي
للكثير من عوامل االستقرار
التي الي��زال المواطن يتطلع
ال���ي���ه���ا وب�����ال�����ذات االم��ن��ي��ة
واالقتصادية ..فيما الدولة
ت��ت��ج��اه��ل ك��ل ذل���ك بمقابل
حسابات ضيقة وخاصة دشنت
مرحلتها لبناء امبراطوريات
ج��دي��دة خ��اص��ة ب��ه��ا وب���روز
مشاريعهم الصغيرة التي
ي��ت��ك��ال��ب��ون ب��ه��ا الس��ت��غ�لال
واس��ت��ث��م��ار ال��وض��ع ال��راه��ن
ب��اف��ت��ع��ال ص���راع���ات وخ��ل��ق
أزم��ات وه��و مايتكشف جليًا
تجاه المؤتمر الشعبي العام والعمل حثيثًا
لتفكيكه ومصادرة حقوقه السياسية كحزب
يمتلك الغالبية الشعبية و ج��س��د ذ ل��ك في
انتخابات ح��رة ونزيهة والينتزعها -حسب
سياسيون -إال ذات الفعل الديمقراطي الذي
ب��ات مطلبًا شعبيًا وملحًا النقاذ ماتبقى من
مظاهر دولة ومعالم وطن..
لم تمنع موجة الغضب التي أحدثتها االوامر
«الصادرة من شقيق الرئيس المنتهية واليته-
باقتحام فرع المؤتمر وصحيفة «22مايو»
في محافظة ع��دن وم��ا حملته من مؤشرات
لعودة الممارسات القمعية واستدعاء النظام
الديكتاتوري والشمولي لفرض أنفسهم بعد أن
لفظهم الشعب كإدارة فاشلة وفاسدة عجزت
واخفقت ف��ي ادارة ال��ب�لاد وفقًا للمتغيرات
ومتطلبات الشراكة الوطنية التي خرج الشعب
م��ن أج��ل المطالبة بها خ�لال ث�لاث سنوات
عجاف..
لم تمنع اولئك المتآمرون من جر البالد الى
مستنقع العنف والحروب االهلية الطائفية
والمذهبية عبر استعداء المؤتمر الشعبي
واستمرائهم في االنتهاكات الصارخة للحقوق
وتجاوز سلطات الدولة وحدودها وامكاناتها..
في تعيين موالين لهم في محاولة لشق الصف
المؤتمري ،كما يؤكد سياسيون ،وفيما فشلوا
ف��ي ج��ر المؤتمر ل��ح��رب ال��ق��وى السياسية
الداخلية التي تعمل لجره إلى مربع الصراع
م��ع ال��ق��وى ال��دول��ي��ة لمواقفه ال��راف��ض��ة ألي

وال��ذي حصل على القرار
ك���م���ك���اف���أة ل��ل��م��س��اع��ي
الفاشلة التي قادها احمد
ال���م���ي���س���ري ل���ش���ق ص��ف
المؤتمر ..وال��ح��ال نفسه
سينطبق م��ع الميسري
الموعود -حسب مصادر-
بمنصب وزير في التعيين
الحكومي المرتقب ..إلى
جانب مهدي عبدالسالم
ال��م��وع��ود اي��ض��ًا ب��رئ��اس��ة
جامعة عدن وغيرهم.
ال��س��ل��ط��ة ال���ت���ي فشلت
ف���ي اس��ت��غ�لال ال��م��وق��ف
والدعم الدولي الال محدود
تدخل في شئون اليمن ..وتعد حرب تجميد المتعددة التي تهدد مستقبل البالد فإننا نجد
اموال «المؤتمر الشعبي» واحدة من السيوف سلطة -الرئيس المنتهية والي��ت��ه -تعتمد «المبادرة الخليجية وآليتها» في تحقيق مصالح
المسلطة الخضاع الحزب وسياسته لرغبات في االس��اس على ادارة الوضع عبر «االدارة الشعب وتلبية تطلعاته وعلى رأسها انهاء
باألزمات» وهو مايتضح في األزم��ة المفتعلة األزمة مخاوف الحروب والصراعات المتعددة
السلطة الفاشلة..
والمخططة ضد المؤتمر الشعبي وقيادته ،والتشرذم وعملت على عكس ما نصت عليه
ح��ي��ن خ��اب��ت م��س��اع��ي ح��اش��ي��ة ال��رئ��ي��س في والتي وصلت إلى حرب شعواء تقودها مجموعة المبادرة والتسوية السياسية ..واالنحراف نحو
تحقيق هدف شق المؤتمر ..كان المال هو أحد من اإلجراءات غير القانونية ..وأخرى في انفاق تبني المشاريع الصغيرة وما تروجه وتطرحه
أهدافهم ووسيلتهم لتقويض الدور الوطني مليارات من أموال الدولة التي تعاني من انهيار من شرعيات تلغي بصورة منهجية للدولة
للمؤتمر ،فيرى مراقبون أن مثل هذه المغامرات اقتصادي وعجز مالي لدعم م��ح��اوالت شق ولمفاهيمها ..هي ذاتها التي تفشل اليوم امام
الالمسؤولة والال مدروسة والتي يقف وراءها الصف المؤتمري بتقديم العديد من االغراءات شعبية المؤتمر وتعجز أم��ام صموده حتى
نجل الرئيس -اليدركون ان المؤتمر موجود لمن يسيرون في فلك مخططهم الذي يحظى وإن قدمت من المليارات اليجاد مؤتمر شعبي
ومتحرك بماليينه التي التحجبها عين الشمس ،بدعم بعض االط��راف الدولية كما حصل مع جنوبي فلن تستطيع ..كما أن محاولة االغتيال
وأن من أعمته السلطة والمال عن رؤية حقيقة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ال��ذي بدأت أو التهديد بالتصفية ،كما حدث مع رئيس فرع
المؤتمر وثقله الشعبي اليدرك أنه ستسقط تخرج مظاهرات راف��ض��ة لتعيينه محافظًا مؤتمر ابين «جرفوش» وغيره من قيادات
أمامه كل المشاريع والرهانات الخاسرة..
لمحافظة عدن لكونه من غير ابناء المحافظة ،المؤتمر التي رفضت وترفض باستمرار أية
ّ
وإذا م��ا تمعنا ف��ي إدارة ال��دول��ة ل�لأزم��ات
مواقف معادية أو خارجة عن االطر التنظيمية
للمؤتمر..
وعلى ذلك فإن محاوالت اغتصاب القرارات
السياسية ومواصلة مخالفات استصدار قرارات
والمشروع الخاص الذي
التنسجم إال مع االهداف
ً
تتبناه وترعاه جملة وتفصيال وتنفق عليه
مليارات الرياالت والتالعب بالعملية السياسية
وان��ت��زاع سلطة ال��ق��رار من القوى السياسية
وحقها في المشاركة في الحكم وادارة الدولة
وف��ي تحمل مسئولية البالد طبقًا لواجباتها
الدستورية..
ّ
ما هو إال قرع لجرس نهاية الحصة ،وأيذانًا
بطي صفحة من المعاناة كما سبق وكان الحال
بجماعة وسلطة االخوان.

السلطة تغري المنشقين بمناصب في الدولة

قيادات المؤتمر تبعث برقيات تع ـ ـ ٍـاز
الزعيم يعزي بوفاة الشيخ
علي زين القيري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام،
ببرقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي زين الخضر القيري
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني
واالجتماعي.وقد أشاد الز عيم -في برقية العزاء التي بعث بها
إلى نجل الفقيد نصر وإخوانه وكافة آل قير بمحافظة البيضاء
بمديرية آل غنيم -بمواقف الفقيد ودوره االجتماعي في خدمة
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.
معبرًا عن خالص العزاء وصادق المواساة ألبناء الفقيد وكافة
آل قير وذلك باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء
وأن��ص��ار المؤتمر ً الشعبي ال��ع��ام وأح���زاب التحالف الوطني
الديمقراطي ،سائال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته
وغفرانه ،وأن يسكنه الجنة ،ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

األمين العام يعزي الشيخ
ناجي جمعان الجدري
بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض
الزوكا ،برقية عزاء ومواساة الى الشيخ ناجي جمعان الجدري

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ،بوفاة الشيخ محسن
غانم جمعان الجدري.
وعبر االمين العام للمؤتمر في البرقية باسمه شخصيًا ونيابة
عن زمالئه اعضاء االمانة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر
عن تعازيه الحارة ً ومواساته للشيخ ناجي جمعان الجدري وكافة
آل الجدري ،سائال الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع
الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه
الصبر والسلوان ..انا لله وانا اليه راجعون.

عضو اللجنة الدائمة ،في وفاة شقيقه محمد مسعد صالح مشرح
.
وفي برقية العزاء عبر األستاذ عارف الزوكا باسمه ونيابة
عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر عن أحر تعازيه وعميق
مواساته ألسرة الفقيد وكافة آل مشرح بهذا المصاب.
ً
سائال المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

 ..و يعزي الشيخ النهمي

..ويعزي الزميل
عادل ربيد بوفاة نجل شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف الزوكا
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد أحمد عبدالرب النهمي-
عضو اللجنة الدائمة ..رئيس فرع المؤتمر في الدائرة ()94
مديرية حبيش ،في وفاة والدته.وعبر األمين العام للمؤتمر
الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء ًالمؤتمر
عن أحر تعازيه وأصدق مواساته بهذا المصاب ،سائال المولى
عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح
جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

..ويعزي الشيخ مشرح
بعث األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي
العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى مسعد صالح مشرح-

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف الزوكا
برقية عزاء ومواساة إلى األخ عادل ربيد -نائب رئيس المركز
االعالمي للمؤتمر الشعبي العام ،وكافة إخوانه ،في وفاة نجل
شقيقه.
وعبر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام -في برقية العزاء-
باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر عن أحر
تعازيه وأصدق مواساته بهذا المصاب الجلل.
ً
سائال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
(إنا لله وإنا اليه راجعون)

لو أن أي مسن عايش محطات الشرق
وال��غ��رب ف��ي المنطقة ويستطيع
استرجاعها في مشهد أو با نوراما
فإنه سيستخلص أم��ا أننا بال عقول
وبال فهم أو وعي أو أن فهمنا ووعينا
يعاد برمجتها حسب اتجاه وأهداف
كل محطة.

مطهر االشموري

هل أصبح االنتماء الوطني
من المحطات االمريكية ؟
حين ذهب بعض المشائخ من الشمال في عهد التشطير إلى الجنوب
وانتهوا في مخيم فجربهم طرح الرئيس الحمدي تساؤال ماالذي ذهب
بهؤالء أو لماذا ذهبوا؟
فكونهم ذهبوا فهم من يتحمل المسئولية والشباب الذين قتلوا
في أفغانستان خالل جهاد أمريكي قد يقبل تطبيق ذات المعيار
أو التساؤل عليهم بغض النظر عن من دفعهم وما يتصل باآلخرة
كثواب أو عقاب.
منذ تحقيق الوحدة اليمنية ف��األط��راف الداخلية ف��ي اليمن في
صراعات والخارجية في صراعات تهدد بأفغنة وصوملة اليمن حيث
إن االفغنة والصوملة هي األمر الجلل والخطر الذي ال بعده خطر.
كيف نقوم نحن ومن الداخل بصوملة أو افغنة اليمن وتحت أي ظرف
أو محطة وألي أسباب أو دوافع وبأي قدر من الوعي أو بدونه فيما
ينظر لهذا التفعيل على أنه نعيم الدنيا واآلخرة معا مقارنه بالتنظير
لجهاد أفغانستان.
ما ظللنا نحذر منه منذ أول لحظه لتفعيل أحداث 2011م هو ما
بات يتراءى في واقع ليبيا غير واقع سوريا ومصر وإذا اليمن هي البلد
الوحيد التي رشحت اقليميا على األقل ألفغنة وصومله فذلك يصبح
محذورا" وخطرا"يتراءى من أي بلد أخر.
إنني استغرب تصديق عشرات اآلالف من الشباب الذين ذهبوا
للجهاد في أفغانستان على أنه االسالم ألن المستغرب نجاح التعبئة
العامة للواقع أو للشعب وبالتالي فالنجاح أسهل وايسر لتفعيل أحداث
2011م كثورة حتى بات من الصعب وكثير الصعوبة اإلقناع بخلفية
الصوملة واالفغنه تجاه اليمن أو بمشهد يتراءى أمامي بشيء مما يحدث
في ليبيا .أذك��ر وبعد سنوات من رحيل ثم قتل ص��دام حسين أن
فضائيات المناظرات ظل الطرف الغالب والصوت العالي والهادر هو
الذي يحمل صدام حسين والنظام السابق المسئولية ،فيما لم اسمع
بالمقابل طرح ما إذا كان الجهاد في أفغانستان هو اسالمي من أجل
االسالم أو مع أميركا باالسالم والمسلمين ومن يتحمل المسئولية؟
ال يستطاع اآلن صدام حسين كنظام سابق المسئولية تجاه وضع
العراق القائم وال تموضع اإلرهاب و"داعش"بل أنه لم يعد يستطاع
حتى تحميل القذافي المسئولية تجاه ما بات عليه وضع ليبيا فماذا
يعمل ه��ؤالء حين ينفذ االستعمال"الشماعي"في رمي المسئولية
والهروب منها؟؟؟
إذا أميريكا كبداهة ألي دولة في العالم هي مع مصالحها ولكنها أيضا
بالطول والعرض واالرتفاع وقبل وبعد مصالحها مع إسرائيل وما هو
لصالحها وهذا على األقل ما يوجب التوقف وتفعيل الفهم والعقل
والوعي فوق أي شحناء أو بغض أو حقد وكراهية ورغبات انتقام من
وفي أي صراعات داخلية.
سفير االتحاد السوفيتي عمل بعدن وصنعاء تكلم عن ذكرياته في
فضائية"روسيا اليوم"وبينها أن السوفييت من خالل تموضعهم في
الشطر الجنوبي كانوا نشروا مائة دبابة أو أكثر على الحدود السعودية.
الذي استغربه السفير الروسي كماطرح أن الزعيم/جمال عبد الناصر
ومازال في ذروة الحرب مع السعودية في الشطر األخر انتقد بشدة
هذا التفعيل السوفييتي وطلب منهم سحبها وأن ال يتدخلوا في مسائل
بينيه عربية.
هذا ما سمعته كشاهد في فضائية"روسيا اليوم"وبما لم اكن أعرفه
قبال.
أي��ن نحن في المحطات األمريكية من ه��ذه الحنكه والحكمة أو
االستشعار للمسؤولية أو في أي قياس االنتماء الوطني القومي.
بافتراض أن القذافي واصطفافه كحاكم أو الثورة واصطفافها
كمعارضه كانوا يقرأون ويرون أن ليبيا تدفع إلى الواقع الذي باتت فيه،
ومع ذلك ساروا للدفع إلى هذا الواقع عنادًا واطرافًا وتطرفات صراعية
فما أبقى من هذا التصرف والتطرف للوطنية واالنتماء الوطني كقيم
تساس أو معايير تقاس؟
تهديد اليمن بالصوملة واألفغنة خالل العقد األخير للقرن الماضى
لم يكن من فراغ وإنما في إطار التأهيل لمحطة 2000م كحرب ضد
اإلرهاب وذلك يعني استعمال اليمن لوجهي اللعبة كساحة لإلرهاب
وساحه للحرب ضد اإلره��اب ..فهل لذلك عالقة بما وصل إليه واقع
اليمن كإرهاب وحرب ضد اإلره��اب األن وكيف يقرأ السقف مقارنة
بأفغانستان وباكستان.
أال يحس المتابع غير العادي والحصيف أن ما يحدث في واقع كل
بلد عربي طالته المحطة العبرية التي تسمى ربيعيه أريد له هذا وإن
فرضت أوضاع داخلية أو إقليمية أو دولية أي تعديالت فإنها تمارس
بحيث ال تؤثر على االتجاه والهدف؟

