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< بداية يقول أحمد البتراء- أمين عــام حــزب الرابطة 
اليمنية: لقد مثل يوم ٢١ مــارس ٢٠١١م حجر الزاوية 
في مسيرة المؤتمر الشعبي العام النضالية والتنظيمية 
ولعلنا نتذكر هذا التاريخ عندما صمد أعضاء وأنصار المؤتمر 
صمودًا اسطوريًا ولم يهتزوا عند نزول عدد من قيادات 
التنظيم إلى الساحات في الوقت الذي هم باألصل قيادات في 
أحزاب اللقاء المشترك وتحديدًا في حزب اإلصالح اإلخواني 
الذين كانوا مندسين في اطار المؤتمر الشعبي العام كمرض 
خبيث في جسد هذا التنظيم الرائد ولو عدنا بالذاكرة إلى 
تلك التبريرات الكاذبة التي استندوا إليها في عملية الهرولة 
إلى الساحات لقولهم إنهم نزلوا احتجاجًا على فساد السلطة 
وأنهم ثاروا على الحكومة التي كان يقودها المؤتمر الشعبي 
العام حينها في الوقت الذي اثبتت األيام السابقة لنزولهم 

الساحات وبعد نزولهم أنهم 
ــفــاســدون وأن كــل من  هــم ال
نزل إلى الساحات ســواًء الذين 
ــمــؤتــمــر أو  تــســاقــطــوا مـــن ال
خارجه انهم هم رموز الفساد 
وعتاولته وهم من كان يسيئ 
مة  لعا ا وللوظيفة  للمؤتمر 
ويــســيــئــون أيــضــًا إلـــى أحـــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي..
ـــبـــتـــراء أن خـــروج  ـــــد ال وأك
الــفــاســديــن مــن المؤتمر في 
٢١ مارس ٢٠١١م قد جعل 
المؤتمر الشعبي العام أكثر نقاًء 
وحيوية وعــطــاًء، حيث كانت 
لمحسوبة  ا لشخصيات  ا تلك 
على المؤتمر كالسوس التي 
تنخر جسده من الداخل بل ان 
بعضها وخاصة المنتمين إلى 
اإلخوان المسلمين «اإلصالح» 
كانوا يتآمرون على المؤتمر 
ليًال ونهارًا.. ويوظفون قواعد 

حزب اإلصــالح في كل مرافق الدولة المدنية والعسكرية 
واألمنية في الوقت الذي كان أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني 
قيادات وقواعد يحاربون ويحرمون من تلك الوظائف ويقفون 

طوابير لسنوات طويلة دون الحصول على وظيفة.
وشدد أمين عام حزب الرابطة اليمنية على ضرورة قيام 
المؤتمر الشعبي العام بإعادة النظر في فرز العناصر الكفؤة 
المخلصة وتمكينها من العمل التنظيمي في المرحلة المقبلة 
حتى يكتمل البناء التنظيمي بكوادر أكثر قدرة على العطاء.

قبل أن يشيخ المؤتمر

> من جانبه يقول فهد الداعري- أمين عام حزب جبهة 
التحرير: لقد كــان يــوم االثنين ٢١ مــارس ٢٠١١م يومًا 
مشهودًا في تاريخ المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني 
الديمقراطي والحركة السياسية عامة، فقد كان ثبات اعضاء 
وأنصار المؤتمر في ساحات الشرعية وتصديهم لالنقالبيين 
بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسار عمل المؤتمر الذي ظل 
يتهم بأنه حزب سلطة وأنه سيموت بتركه لها.. ولم يتأثر 
هذا التنظيم الرائد بانسالخ قيادات كانت تدعي أنها مؤتمرية 
وكانت في الصف األول والثاني للمؤتمر، وكنا نتوقع أنها 
ستكون في الجبهة األمامية دفاعًا عن المؤتمر وعن الوطن 
والشرعية الدستورية إّال أنها هربت من تحمل مسؤولياتها 
الوطنية والتنظيمية وكان يومًا مدويًا إذ اعتقد البعض ممن 
ال يعرف صالبة المؤتمر وقوته واتساعه ليشمل الساحة 
الوطنية إنه بإنسالخ أولئك عن المؤتمر سيؤثر سلبًا على 
مسيرته النضالية إّال أن الواقع اثبت عكس ذلك تمامًا فقد كان 
خروجهم بمثابة إعالن ميالد جديد للمؤتمر الشعبي العام، 
حيث تخلص المؤتمر من تلك الشخصيات التي حسبت عليه 
وأساءت إليه طوال عقود من الزمن بكل سلبياتها وفسادها 
ونهبها لخيرات البالد، فقد كان كثير من الناس يتهم المؤتمر 
الشعبي العام بالفساد في الوقت الذي كان هؤالء الذين تخلوا 
عنه هم الفاسدون وهم من يتهمون المؤتمر بالفساد.. ولعلنا 

نتذكر تلك القيادات الفاسدة التي حسبت على المؤتمر في 
البرلمان والذين كانوا يتهمون حكومة المؤتمر بالفساد، 
مدعين التزامهم واخالصهم للوطن غير أنهم عندما صعدوا 
إلى السلطة بعد ٢٠١١م مارسوا أشد أنواع الفساد، بل صاروا 

رمزًا من رموز الفساد المشفوع بالوثائق..
وأكد فهد الداعري أن المؤتمر الشعبي العام أصبح اليوم 
أكثر قوة وحضورًا بين أوساط الجماهير رغم انه خرج من 
السلطة وأصبح في المعارضة إّال أنه يمارس معارضة وطنية 
حقيقية تبني وال تهدم.. ال كما كانت تفعل أحــزاب اللقاء 

المشترك التي كانت تهدم باسم معارضة الحزب الحاكم.
وختم أمين عام حزب جبهة التحرير: يجب على المؤتمر 
الشعبي العام تفعيل دور الشباب وتمكينهم من العمل 

التنظيمي في األطر المختلفة ليصبح الشباب في مراكز صنع 
القرار وذلك حتى ال يشيخ هذا التنظيم الرائد ويصبح عجوزًا 

وهو في قمة عطائه الوطني.

مايزال هناك مندسون
> إلى ذلك يقول المناضل عبدالله ابو غانم- األمين العام 
المساعد لحزب التنظيم السبتمبري: لم نكن نتوقع من 
تلك القيادات التي كانت محسوبة على المؤتمر ان تتركه 
في ذلك الوقت العصيب الــذي مرَّ به الوطن اليمني بشكل 
عام، فالرجال مواقف يعرفون بها ويقيمون من خاللها ولكن 
لألسف فقد أثبت أولئك المتساقطون والهاربون من المؤتمر 
ومن تحمل المسئولية، أثبتوا أنهم لم يكونوا مؤتمريين ولم 
يكونوا أيضًا ممن يحبون وطنهم ويضحون من أجله وإنما 
متسلقون وانتهازيون ال يحبون إّال مصالحهم الضيقة التي ال 
تمت للمؤتمر الشعبي العام وللوطن بأية صلة وأمثال هؤالء 
المتساقطون لم يكونوا إّال عبئًا ثقيًال على المؤتمر وجماهير 
الشعب إلى بناء اليمن، ويؤسفني ان أقول إن أمثال هؤالء لم 
يكونوا إّال وصمة عار في جبين المؤتمر، فتخلص منهم ومن 
أالعيبهم وانتهازيتهم التي أضرت بالمؤتمر الشعبي العام 
كتنظيم رائد صنع لليمن المعجزات وحقق للوطن بقيادة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر ما لم يحققه غيره 

من األحزاب.
وأكد أبوغانم أن المؤتمر الشعبي العام هو الوحيد الذي حقق 
أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر الستة وهو من بنى جيش وطني 
قوي وحقق الوحدة اليمنية حلم األجيال واسس االقتصاد 
والبنى التحتية، في كل قطاعات التنمية، غير أن تلك األحزاب 
التي كانت في المعارضة واصبحت اليوم في السلطة عملت 
على تدمير كل شيء بما فيه الجيش واألمــن تحت مسمى 
إعادة الهيكلة فتم تدمير هذه المؤسسة الوطنية في محاولة 

إلعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م..
ويقول أبوغانم: إذا كان لي من انتقاد للمؤتمر الشعبي العام 
كحليف استراتيجي له في ظل أحزاب التحالف الوطني فأقول 

لقياداته: إن من أهم اخطائكم هي ركونكم إلى من يسيئ 
للمؤتمر الشعبي العام ومنجزاته ممن حسب عليه كاألمين 
العام السابق عبدربه منصور هادي الذي تفنن وأبــدع في 
تمزيق القوات المسلحة واألمن تحت مسمى إعادة الهيكلة 

خدمة لمشاريع داخلية وخارجية..
وأشار إلى أن االنفصال وتمزيق اليمن ال يمكن ان يتم في 
وجود جيش يمني وأمن قويين ولذلك تم القضاء على هاتين 
المؤسستين لالجهاز على ما تبقى من المنجزات الكبيرة التي 
حققها المؤتمر خالل مسيرته الطويلة.. وشــدد أبو غانم 
على ضرورة تنقية الشوائب التي مازالت عالقة في المؤتمر 
الشعبي العام وهي قليلة ومعروفة والتي نراها اليوم تطل 
برأسها من جديد متزامنة مع ذكرى ٢١ مارس ٢٠١١م التي 
سقط فيها المندسون على 
المؤتمر الشعبي العام وأقصد 
تلك القيادات التي تريد أن 
تشق المؤتمر الشعبي العام 
بطريقة شطرية انفصالية 
يقودها البعض ممن حسبوا 
على المؤتمر وفي مقدمتهم 
األمين العام السابق ومن معه 
مــن قــوى انتهازية حسبت 
عــلــى الــمــؤتــمــر فــي فــتــرات 
سابقة، وكــذا على المؤتمر 
الشعبي العام أن يستفيد مما 
حدث في ٢٠١١م وأن يتبنى 
كوادر قيادية شابة في األمانة 

العامة وفروع المحافظات.

سلوك انتهازي

> إلى ذلك جانبه يقول نائب 
األمين العام للحزب الناصري 
الــديــمــقــراطــي عبدالمجيد 
الحنش: فــي اعــتــقــادي أن يــوم ٢١ مــارس ٢٠١١م كان 
اضافة نوعية للمؤتمر الشعبي العام، حيث تخلص من تلك 
الشخصيات التي حسبت عليه ألنهم كانوا أكثر الناس فسادًا 
وكانوا عبئًا ثقيًال على المؤتمر ألنهم كانوا ال يراهنون على 
مصلحة المؤتمر وال يعملون لمصلحة البلد ولم يكونوا جزءًا 
من أمن واستقرار الوطن بل كانوا والزالوا شوكة حادة ومؤلمة 
في خاصرة المؤتمر والوطن ألنهم لم يتخلوا عن سلوكهم 
االنتهازي الذي هو من سلوكهم وشخصيتهم وتكوينهم 
الفكري والسلوك اليومي، فكما كانوا فاسدين وهم محسوبون 
على المؤتمر نراهم اليوم يفسدون وهم خــارج المؤتمر، 
وبالتالي فقد كانوا يسيئون للمؤتمر ويضرونه أكثر مما 

ينفعونه..
وأشــار الحنش إلى أن المؤتمر الشعبي العام حزب كبير 
بحجمه وقيمه وعطائه وانجازاته، ولهذا يراهن غالبية 
الشعب اليمني وقواه السياسية سواًء المتفقة مع المؤتمر أو 
المختلفة معه وكذلك الخارج، الجميع يراهنون على المؤتمر 

باعتباره رقمًا صعبًا وتيارًا وطنيًا بامتياز.
وقال نائب األمين العام للحزب الديمقراطي الناصري: على 
المؤتمر أن يكون عند مستوى تطلعات الشعب اليمني في 
المرحلة المقبلة، كما عهدناه حزبًا وسطيًا معتدًال يلتقي 
عنده اليساري واليميني، وبالتالي على المؤتمر رفد مواقعه 
المتقدمة بكوادر شابة قادرة على العمل بأكثر ديناميكية 
وجدية، وأفق متطلع إلى األمام بنظرة المستقبل، وأال يلتفت 
إلى تلك األصوات النشاز التي تريد النيل منه كتلك األصوات 
الناعقة من بعض المحافظات الداعية إلــى شق المؤتمر 
وتفريخه، ألن تلك األصوات عبارة عن فقاعات صابون ليس 
لها وزنًا، كما أن على المؤتمر مساندة أعضائه وقياداته في 
تلك المحافظات، فهم اليوم يتصدرون مشهد الدفاع عن 
المؤتمر والوطن من االنشطار وسط موجة من التهديد 
والوعيد والترهيب والترغيب، إما أن تكون معنا وإّال فأنت 

ضدنا، وبالتالي يتم استهدافهم.

«الميثاق»: قيادات حزبية لــ

٢١ مارس.. ذكرى الصمود المؤتمري

ــة تــحــدث االســـتـــاذ عابد  ــداي ــب < فــي ال
المهذري- رئيس تحرير صحيفة «الديار» 
قائًال: إن ماحدث في محافظة عدن يوضح 
أن هناك تنسيقًا مسبقًا بين هادي ولجانه 
وبين عناصر تنظيم القاعدة بمسمياتها 
المختلفة بدعم من اطراف اقليمية ودول 
خارجية لتحقيق اهداف خاصة بها.. موضحًا 
ان ما حدث في عدن بين لجان هادي غير 
الشرعية وقوات االمن الخاصة سينعكس 
سلبًا على أمــن الــبــالد، وسيوجد األرضية 
والمناخ المالئم  النتشار وتمدد تنظيم 
القاعدة في المحافظات الجنوبية  وتمكنها 
من السيطرة على نطاقات جغرافية على 
االرض التي تمثل مجاًال حيويًا للسيادة 
اليمنية.. وأضاف: ليس بعيدًا أن ما حدث 
في عدن هو بالتنسيق واتفاق مسبق بين 
عبدربه منصور هادي ولجانه وبين القاعدة 
الذي بدا واضحًا من خالل مهاجمة السجن 
الــمــركــزي بــعــدن واطـــالق ســـراح عناصر 
القاعدة المقبوض عليهم باإلضافة الى 
استهداف العميد عبدالحافظ السقاف قائد 
فرع قوات االمن الخاصة نظرًا لما عرف عنه 
من مواقف بطولية ونضالية قام بها خالل 
السنوات الماضية في التصدي لجماعات 
أنصار الشريعة وعناصر القاعدة بمسمياتها 
المختلفة المتواجدين في محافظات عدن 
ولحج وابين.. مبينًا: ان االعتداء على معسكر 
قوات األمن الخاصة بمثابة عربون صداقة 
قدمها هادي لجماعة القاعدة للتحالف بينه 
وبينهم بدعم ومباركة أطــراف اقليمية 
ودول خارجية تستهدف بدرجة اساسية 
زعزعة استقرار اليمن وخلق بؤر صراع 
طائفي ومناطقي داخــل المجتمع اليمني 
استكماًال لتلك المؤامرة التي بدأها هادي 
في صنعاء، الى جانب استهداف المؤسسات 
العسكرية واألمنية تحت مسمى الهيكلة.. 
وقــال المهذري: ان ذلــك أثــر بشكل كبير 
على االقتصاد واألوضـــاع األمنية وبالتالي 
على مسار التسوية السياسية وتاجيل 
الكثير من ملفات الحوار القائم بين القوى 
واالطراف اليمنية.. كما أوضح المهذري ان 
بعض وسائل االعــالم تناول ما حــدث من 
زاويتها الخاصة ولكن الصوت المرتفع كان  
للوسائل والقنوات الفضائية المنحازة لتلك 
التنظيمات المتطرفة والمتبنية لمشروع 
الرئيس المستقيل من خالل تعاملها مع 
ما حدث وكأنه انتصار حققه برغم فقده 
كل أوراق شرعيته وكل نقاط قوته.. وهي 
وسائل اعــالم ســواء في الــداخــل او الخارج 
معروفة بتبنيها لطرف ثــاٍن تهدف الى 
تحريض ضد اليمن وضد امنه واستقراره 
وسياسته إلى جانب التعتيم اإلعالمي من 
بعضها الهادف الى توفير غطاء للمجرمين 
وتوفير التبريرات السياسية لالطراف التي 

تكونت خارج النص حسب كالمه.
> من جانبه يــرى رئيس قسم االذاعــة 
والتلفزيون بكلية اإلعــالم جامعة صنعاء 
الدكتور حسين جغمان ان ما حدث شيء 
مــحــزن وانــنــا فــي وضــع خطير جــدًا ينذر 
بتقسيم البلد على اساس طائفي ومناطقي 

وصـــوًال الــى حالة عــراق ثـــاٍن.. وأضـــاف: ان 
تجنيد لجان شعبية ودعمها لتقاتل اخوانها 
في المعسكرات الحكومية التي تخدم الدولة 
وتحمي وترعى مصالح الوطن والمواطن 
مشكلة خطيرة  فيها استهداف للدولة 
اليمنية.. مؤكدًا رفضه وتخوفه من وجود 
حشود وقبائل عمل على تكوينها عبدربه 
منصور هــادي تحت مسمى لجان شعبية 
مبينًا: ان اغلب مكونات هــذه اللجان من 
القاعدة والدواعش وهذه مشكلة خطيرة 
جــدًا قد تعصف بالبلد وامنه واستقراره 

ووحدته.. 
متابعًا : ان ما يحصل يوضح أن هناك عملية 
مخططة لعرقلة الحوار وتوصيل البلد الى 
االنقسام على اساس طائفي ومناطقي كما 
حصل في العراق الشقيق.. وأضاف جغمان: 
ان وسائل االعــالم لها دور فعال في هذه 
العملية ضد دولة اليمن وشعبه من خالل 
التعتيم االعالمي بما يخدم تحقيق هذا 
الهدف ونقل صــورة شبه مغلوطة للرأي 
العام االقليمي والعالمي لما يحدث داخل 

اليمن.
> فيما يقول االســتــاذ المساعد بقسم 
الــصــحــافــة كلية االعــــالم جــامــعــة صنعاء 
الدكتور علي العمار: ان ما حصل في عدن 
عمل على خلط االوراق بين القوى المتحاورة 
في «موفمبيك» وسيؤثر بشكل كلي على 
سيرالعملية السياسية برمتها، مضيفًا: ما 
حدث  في عدن يوم الخميس الماضي من 
اقتتال له تداعيات كبيرة ومقلقة فبمقتل 
العديد من افــراد القوات المسلحة واالمن 
وكذا افراد اللجان الشعبية الى جانب مهاجمة 
نقاط امنية ومعسكرات تابعة لقوات االمن 
الخاصة بمحافظات جنوبية مختلفة سيؤدي 
إلــى اثــارة النعرات الطائفية والمناطقية 
والعمل على خلط األوراق بين مختلف القوى 
السياسية واتهامها لبعضها البعض.. وقال 
العمار: ان التدخالت الخارجية ساهمت 
بدورها فيما وصلت اليه االمور وهذا بالتالي 
يعمل على تعقيد العملية السياسية برمتها 
وعلى مستقبل الحوار السياسي، باالضافة إلى 
أن هناك قادة عسكريين وأمنيين ال يحبذون 
الدخول في مثل هــذه الصراعات كونهم 
اصبحوا غير واعين من هي الجهة المخولة 
باصدار األوامر بالتدخالت العسكرية فقد 
اختلط االمــر عليهم.. وأضــاف: ان ما زاد 
الطين بلة هو ان نرى بعض وسائل االعالم 
سواًء المحلية أو اإلقليمية هي التي تؤجج 
االوضاع بزيادة الشائعات والكذب وتحريض 
 على حسب 

ٌ
الشارع على مختلف القوى كل

اتجاهها السياسي بعيدًا عن الموضوعية 
وأخــالق وشــرف المهنة.. متابعًا حديثه 
بــقــولــه: فــال نــجــد فيها ســـوى المناكفات 
والمالسنات والتحريض واثارة الفتن باعتبار 
وسائل اإلعــالم أداة من أدوات السياسية 
إلى جانب ممارسة تعتيم إعالمي ممنهج 
سواء بنقل احداث وقائع مغلوطة او تجاهل 
تغطية ما يحدث على ارض الواقع وهذا 
هو ما نالحظه في وسائل االعــالم المحلية 

والعربية، حد تعبيره.

المهذري: هادي أوجد مناخًا النتشار القاعدة في الجنوب

جغمان: وسائل إعالم قدمت صورة مغلوطة عن اليمن لتمزيقه
العمار: العنف سيقضي على التسوية السياسية برمتها

أكد عدد من القيادات الحزبية والسياســية أن المؤتمر الشــعبي العام أصبح اليوم أكثر قوة وتماسكًا من 
«الميثاق» ان تســاقط عدد مــن القيادات التي كانت محســوبة على المؤتمر  ذي قبــل، وقالــوا في أحاديث لــ
الشعبي العام ونزولها الى الساحات يوم ٢١ مارس ٢٠١١م لم تضر المؤتمر بشيء بالقدر الذي جعلته يتخلص 
من الشــوائب االنتهازية العالقة فيه خالل الفترة الماضية.. مشــيرين الى ان تلك القيادات المتســاقطة هي من 
عتاولة الفســاد والتي اســاءت للمؤتمر الشــعبي العام، وبخروجهــا من المؤتمر ازداد قــوة وحيوية وحضورًا على 
مســتوى الســاحة الوطنية واالقليمية والدولية كحزب رائد حقق منجزات عمالقة على مختلف الصعد السياســية 

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والديمقراطية..
وقالو ا ان المؤتمر الشــعبي العام اليزال رقمًا صعبًا ويراهن عليه غالبية أبناء الشــعب اليمني وقواه السياســية سواء 
المتفقة أو المختلفة معه، كما ان المحيط االقليمي والدولي مازاال يعوالن عليه الكثير في اخراج اليمن من أزمته الراهنة 

باعتبار المؤتمر طوق نجاة إلخراج اليمن من النفق المظلم وإيصاله إلى بر األمان..

«الميثاق»: إعالميون لـ

أحداث عدن تهدد وحدتنا

في تطور خطير شــهدته األحداث المتســارعة في اليمن يوم الخميس الماضي بقيام 
مجموعات مســلحة من اللجان الشــعبية التابعة للرئيس المســتقيل هــادي في محافظة 
عدن ولحج باالعتداء على معســكر قوات االمن الخاصة والســيطرة عليه بعد قتل عدد 
من الجنود والتنكيل بجثثهم في مشاهد مرعبة ومؤلمة تداولتها بعض الصحف ومواقع 
التواصــل االجتماعــي الــى جانب نهب مــا تحتويه من عتاد واســلحة ثقيلة ومتوســطة 
وغيرها.. حول هذا الموضوع وما له من تداعيات وتأثير على مســار التسوية السياسية 
اســتطلعت صحيفة «الميثاق» آراء عدد من الصحفيين واإلعالميين األكاديميين.. فإلى 
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خروج الكوادر الفاسدة من المؤتمر جعله أكثر قوة وحيوية


