
لقاء العدد:  
(١٨٢٠)

 8 / أغسطس / 2016م  
4 / ذو القعدة / 1437هـ
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  حسين علي الخلقي

بغباء وغرور يواصل تحالف العدوان  
السعودي نطح  رأسه في جبال اليمن 
الشامخة ، وبحلول تاريخ األحد ٧-٨-٢٠١٦م 
يصبح إجمالي األيـــام  خمسمائة يــوم بالتمام 
والكمال للعدوان السعودي الغاشم والحصار 

الظالم على اليمن  .
 وهاهو رأس تحالف العدوان السعودي  بدأ 
يتهاوى  مهشمًا تحت أقدام اليمنيين الصامدين 

الشجعان الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه.
١٢٠٠٠ ساعة والعدوان السعودي مستمر 
فــي عــدوانــه، مستقويًا بأمواله التي يصرفها 
ببذخ شديد لشراء األمم المتحدة ومجلس االمن 
ومنظمات حقوق اإلنسان وقادة الدول ويستأجر 
الجيوش والمرتزقة واالرهابيين الذين جمعهم 
من مختلف دول العالم، في سبيل تدمير اليمن 

واحتاللها وقتل ابنائها!!
٥٠٠ يــوم والــعــدوان السعودي يتخبط في 

مبررات عدوانه  على اليمن..
دعي ايقاف المد اإليراني والقضاء على  احيانًا يَّ
المجوس الروافض  في جزيرة العرب، واحيانًا 
يزعم اعادة ما يسميه بالشرعية، واحيانًا أخرى 
يقول من أجل األمن القومي العربي، ويكون العدو 
السعودي اضحوكة العالم أجمع عندما يزعم 
انه يحارب اإلرهــاب، فيما العالم  يعرف دعم 

السعودية وقطر للجماعات اإلرهابية.
٥٠٠ يوم من العدوان السعودي على اليمن.. 
عــدوان همجي ارهابي الهدف له سوى تدمير 

اليمن وقتل أبنائها..  
عدوان يمارس جرائم القتل واالبادة الجماعية 
ـــواع االســلــحــة بما فيها االسلحة  وبمختلف ان

المحرمة دوليًا..
بعد ٥٠٠ يوم من العدوان هاهو الشعب اليمني 
وبرغم   ما أصابه من مجازر بشرية، ودمار هائل 
وأضرار كبيرة في كافة مناحي الحياة، إال أنه ازداد 
شموخًا كشموخ جبال اليمن الشماء، وهاهي أسود 
اليمن صامدة في عرينها، وتقرر اعادة ترتيب 

صفوفها لتتصدى لعدوها التاريخي.
ــوم مــن الــعــدوان  عجز عــن تفريق  ٥٠٠ ي
اليمنيين بل ساهم في توحيدهم أكثر، وكان 
سببًا لــوالدة االتفاق الوطني لتشكيل المجلس 
السياسي األعلى لمواجهة العدوان وادارة الدولة 
وفقًا للدستور، اتفاق وطني بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، مثل صفعة 
قوية في وجه تحالف العدوان السعودي الظالم .
جاء االتفاق الوطني وحمل معه التفاؤل الكبير 
باالنتصار لليمن، ارتفعت معنويات اليمنيين 
الى عنان السماء، وانطلق احفاد األوس والخزرج 
يتسابقون   للدفاع عن اليمن وتحرير أرضهم 

من دنس المحتلين .
توقعات كبيرة أن الرد بدأ، رد سيكون قاسيًا 
على العدوان وعمالئه، خاصة أن اليمنيين اعادوا 

ترتيب صفوفهم وأوراقهم.
اليمنيون لم ينتهوا كما تقول وسائل اعالم 
تحالف الــعــدوان السعودي ، ولــم يتم تدمير 
القوة الصاروخية اليمنية كما يهرف الناعق 

أحمد عسيري..
بل ها هي االنتصارات اليمانية تتوالى تباعًا 

انتصارات يمانية تقول: عاد نحن إال بدينا.
وفعًال فمن يتوكل على الله فهو حسبه.

النصر لليمن.. الهزيمة والــعــار آلل سعود 
وعمالئهم.

عدوان 
همجي

أجزم بالدليل القاطع أن الحرب على اليمن قد بدأت منذ ٢٠١١م بعد   
ان بين  م الرئيس الصالح السلطة سلميًا حقنًا لدماء اليمنيين، فشتَّ

َّ
أن سل

م السلطة طواعية وبين من استلمها تحت أجندة أمريكية- سعودية- 
َّ
من سل

اسرائيلية..
م «هادي» الذي أخذه ورماه إلى يد أحد 

َّ
ل العلم اليمني الواحد وسل فالزعيم قبَّ

مقربيه، فثقافة «الدنبوع» على شرب الدماء متأصلة في أعماقه.. يتحالف مع 
الشيطان من أجل مصلحته ويبيع وطنه أرضاًء لرغباته..

فمنذ أن كان جنديًا بريطانيًا وحكم عليه الرئيس سالمين باإلعدام واستطاع 
النفاذ بجلده، تلتها مرحلة تفجير الوضع في اللجنة المركزية في عدن١٣ يناير 
٨٦م واشتعلت التصفيات بالهوية ما بين «الطغمة» و«الزمرة» حتى أن قادة 
االتحاد السوفييتي حينها ظلوا محتارين وواضعين ألف عالمة استفهام للبحث 

عما يحدث في عدن؟؟
م «هادي» السلطة في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء وبأجندة 

ُّ
وبعد تسل

أمريكية- سعودية خرج من جلبابه وبــدأت التحالفات المشبوهة، بتدمير 
الطائرات الحربية فتساقطت على رؤوس السكان في العاصمة صنعاء كالطيور 

التي تتعرض للقنص..
ومن تحت الطاولة تحالف مع «الوهابية» آل سعود وقيادات من الناصريين 

والمنبطحين والماركسيين واإلخوان المسلمين عبدة الريال والدوالر..
فالتفجيرات والتفخيخات المستهدفة لعشرات من الذين اصبحت أجسادهم 
اشالء.. بدًال من تدريبات العرض للعيد.. وهادي يتفرج على الدماء من الشرفة؟؟
واقتحام مستشفى ٤٨ بالزي العسكري والقتل الوحشي للممرضات والمرضى 
الذين فارقوا الحياة ومالئكة الرحمة الذين تحولت اجسادهم إلى أشالء بصورة 
غاية في البشاعة.. والقائمة تطول من التصفيات للعقول والضباط األمنيين 

وتدمير الجيش بالهيكلة المزعومة..
وكان الرصاص القاتل ينفذ من فوهات األسلحة الكاتمة للصوت من مركز 
«اإلخــوان الوهابي» ألردوغــان الذي كشف عورته بلعبة «االنقالب» المزعوم 
لتصفية خصومه من الجيش الذي هتك كرامته داخليًا وخارجيًا وهذا نوع من 
الهيكلة اإلخوانية وتصفية عشرات األكاديميين وأكثر من عشرين ألف مدرس 
وحتى العبي كرة القدم، هيأ له هاجسه أنهم خصوم له وكافة الشرائح التي يشك 

أنهم يخالفونه عقيدة «الوهابية» ومازال المسلسل يتواصل..
أما عمالء «الرياض» والقابعون في الفنادق فقد انبطحوا وغيروا جلودهم 

وأيديولوجياتهم ليصبحوا عبدة الريال والدوالر..
وانكشفت لعبة الحقد األسود الدفين آلل سعود وأذنابهم ضد الشعب اليمني 
بالقتل والسحل وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وذبح األطفال باألسلحة 
المحرمة دوليًا، وسفك دماء المسنين في دورهم والعجزة لم يسلموا من حقدهم 
وحتى المكفوفين اصبحوا في خانة األهداف!؟؟ والعالم العربي واإلسالمي ما بين 

مؤيد وبائع، وصامت عدا سلطنة عمان الشقيقة..
فالحرب الكونية الثالثة ضد الشعب اليمني المقهور والمظلوم، دمرت حضارته 
وتاريخه الموغل في القدم وحجره وبشره، يساند العدوان المرتزقة وباقة 
الفضائىات عربية- وعالمية، تحولت إلى أدوات قذرة لخدمة الريال السعودي 

ودول البترودوالر؟
أما مرتزقة الرياض القابعون في الفنادق «هادي» وشلته، فقد فروا من اليمن 
إلى «الرياض» كالفئران التي تشعر بالخطر واصبحوا عمالء بائعين لوطنهم 
بالمكشوف، واألمم المتحدة تحولت إلى «غنم متحدة» ببريق الريال والدوالر 
والشيك، ورغم االمكانات المتواضعة التي دمرها «هــادي» وشلته بالقتل أو 
بالعدوان أو بالهيكلة فإنه وزبانيته وأسياده قد سقطوا في مستنقع الوحل اليمني 
تحت ضربات الجيش واللجان الشعبية والصمود األسطوري للشعب اليمني بكافة 

شرائحه وطوائفه، فاليمن مقبرة الغزاة ومقبرة شذاذ األفاق والمرتزقة الذين 
ضربوا في مقتل وتناثرت جثثهم تحت أقدام رجال الرجال..

ومنيت السعودية بدواعشها وقاعدتها بهزائم نكراء ومازالت تتلقى الضربات 
بزلزال ٣ وإخوانه الذين زلزلوا األرض من تحت أقدام الغزاة والمرتزقة في العمق 
السعودي.. فآل سعود وحلفاؤهم منيوا بهزائم نكراء في العدة والعتاد أمام 

شعب الجبارين الذي ال ُيقهر ولم ُيقهر منذ األزل..
كان كاتب السطور أواخر رمضان المبارك في حضرة الزعيم الثابت القوي، 
والمحنك سياسيًا الزعيم علي عبدالله صالح، فقد طرح أمام رجال الصحافة 
واإلعــالم النقاط على الحروف برؤية واقعية، ونظرة تنم عن خبرة وتحليل 

للمستقبل من خالل معرفته بالماضي والحاضر..
واثبت من خالل حديثه للعالم أنه صمام أمان الشعب اليمني المظلوم.. القريب 
من معاناتهم، المتلمس لهمومهم وأحوالهم وتطلعاتهم، وأحزانهم.. وكان 
ومازال الشعب الصامد على أرضه ضد العدوان وكان البعض بدون دراية أو رؤية 
ذاتية يردد ما تهرف به أبواق العدوان.. لكنها رؤية خارجية سعودية- أمريكية- 
إسرائىلية- حاولوا من خاللها شق النسيج االجتماعي بين المؤتمر وأنصار الله، 
إّال أنهم لم ينجحوا فكانت الحرب من قبل ١٧ دولة بأفتك األسلحة ضد اليمن 
ومقدراته وُبنيته التحتية وبشره وحجره، ففر مرتزقة الرياض من الكويت بعد 
جنيف ١ و٢، ووفدنا الوطني صامد يمتلك اإلرادة والقدرة في المشاورات على 

اتخاذ القرار.. ففر وفد الرياض إلى ولي نعمتهم وتركوا المشاورات، ليحل محلهم 
ممولوهم من آل سعود ودويالت الخليج والعربان، واألمريكان، ورغم التحشيدات 
المتعددة الجنسيات التي عملت على جعل «الربيع يزدهر دماًء وأشالًء ودمارًا» 
في األسواق الشعبية وصاالت األفراح واألتراح وقرى الصراري والمآسي التي يندى 
لها الجبين من السلخ والقتل والتنكيل وهدم األضرحة والمساجد والحصار الجائر 
المفروض عليهم منذ أكثر من عام، وترويع اآلمنين، ترافق جرائم حربهم 
العبثية قنوات الدجل والتضليل بأجور زهيدة ووحشية لم يسبق لها مثيل، إال 

أن كل ذلك لم يستطع هزيمة الشعب اليمني الجبار والصابر والصامد..
م

ّ
ضربة معل

راهن المرتزقة وآل سعود على كل األوراق التي تساقطت واحترقت بالتحام 
وتحالف المؤتمر وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بتكوين مجلس سياسي جعل من 
المرتزقة والقابعين في فنادق الرياض والخونة وأعوانهم يلطمون الخدود كالثكالى، 

ويتباكون أمام األمم المتحدة ومجلس األمن بعد أن احترقت آخر أوراقهم..
وألن اإلعالم الدولي والمتسعود لم يفلح في حجب الحقائق أمام الشعوب الحرة 
عن جرائمه المسكوت عنها في حق الشعب الجبار فإن كل محاوالتهم لشق 
الصف ذهبت أدراج الرياح.. أما المرتزقة والخونة فقد أيقنوا بعد أكثر من عام 
ونصف بالهزيمة في الميدان والمناورات في الكويت الشقيق، وأيقنوا بأن شعب 
الجبارين لن يستسلم مهما بلغت التضحيات، واصبحوا منكسرين أمام الجيش 

والزعيم واللجان وأبوجبريل.
وفعًال فإن المرتزقة والخونة وبائعي أوطانهم أقزام في مهب الريح..

ــرار.. والشفاء للجرحى من الجيش واللجان والقبائل   فالرحمة للشهداء األب
والمكونات الصامدة على األرض.. والفرج القريب لألسرى والمعتقلين قسرًا 

بإذن الله..
وتحيا الجمهورية اليمنية حرة أبية صامدة..

أول الكالم:
كانت تهنئة الزعيم الصالح لنجله الفذ السفير أحمد بمناسبة عيد ميالده 
الـ٤٤ غصة في قلوبنا.. فصبرًا أبا أحمد، فسنحتفل إن شاء الله العام القادم بفرحة 

االنتصار وعودة الشبل المثقف النائب البرلماني أحمد.

  علي محمد األشموري

أقزام في مهب الريح..؟

�  الشيخ عقيل فاضل رئيس مؤتمر إب.. 
هل أنت متفائل باالتفاق الوطني المعلن 

أخيرًا؟
 أتقدم بالشكر الجزيل لصحيفة «الميثاق» 

ً
- بداية

الغراء ولكل الوسائل اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام 
على جهودهم والدور اإلعالمي المتميز والبارز الذي 
يبذلونه في مواكبة األحداث وتوضيح الحقائق في 
مواجهة العدوان السعودي الغاشم الذي استهدف 

الوطن أرضًا وإنسانًا في كل مكان..
ـــات التهاني  ــي أن أرفـــع أســمــى آي كــمــا يطيب ل
والتبريكات باسم كافة قيادات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمحافظة إب إلى 
فخامة القائد الرمز الزعيم/ علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام (حفظه الله)- وإلى األخوة نائب رئيس المؤتمر 
واألمين العام للمؤتمر واألمناء العامين المساعدين 
وأعضاء اللجنة العامة واألمــانــة العامة..بمناسبة 
توقيع االتفاق الوطني التاريخي بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وأنــصــار الله وحلفائهم وتشكيل 
المجلس السياسي إلدارة شئون البالد وفقًا للدستور 

والقوانين النافذة.
إن قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه بالمحافظة يؤيدون ويباركون االتفاق 
الوطني التاريخي وتشكيل المجلس السياسي، 
والذي كان من المفترض ان يتم منذ بداية العدوان 
السعودي الغاشم على بالدنا، هذا االتفاق يمثل 
أنموذجًا لصمود الشعب اليمني العظيم في وجه 
العدوان ودعمًا واسنادًا للمواقف البطولية التي 
سطرها جيشنا اليمني العظيم واللجان الشعبية في 
جبهات القتال للدفاع عن الوطن وكرامته وسيادته.

وهو أيضًا رسالة قوية لدول العدوان تجسد تالحم 
وتكاتف أبناء شعبنا اليمني العظيم ووقوفهم صفًا 
واحدًا في وجه المعتدي، هذا االتفاق يعني الكثير 
ألبناء الشعب اليمني في هذا الظرف االستثنائى الذي 

يعيشه وطننا الحبيب.
وأنا على ثقة كبيرة بأن هذا االتفاق التاريخي سوف 
يكون له آثار ايجابية ستنعكس على حياة المواطن 

في الجوانب االقتصادية والخدماتية وغيرها..
�   ما تقييمك للمشهد اليمني في ضوء 

انتهاء مشاورات الكويت؟
 ال يخفى على أحد أن اليمن يمر بمرحلة 

ً
- حقيقة

دقيقة وحساسة نظرًا لتعرضه لعدوان عسكري 
غير مسبوق في التاريخ استهدف البشر والحجر 
والشجر وقتل اآلالف من المدنيين األبرياء ودمر 
منازلهم ومدنهم وقراهم كما استهدف بالقصف 
أغلب المنشآت الخدمية والقطاعات االنتاجية في 
البالد.. ناهيك عن حصار جائر منع عن المواطن 

وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
منذ اليوم األول للعدوان السعودي على اليمن 
كان موقف المؤتمر الشعبي العام واضحًا ومشرفًا 
ه العالي للوطن وحرصه على سالمة وأمن  وجسد والء
واستقرار ووحدة اليمن والتصدي لكل من يحاول 

المساس به أو النيل منه.
ويتجلى ذلك في الدعوات والمبادرات التي اطلقها 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام خالل عام ونصف من عمر العدوان الغاشم 

والتي تركزت في مجملها حــول رفــض المؤتمر 
للعدوان العسكري الذي تقوده السعودية وفرضها 
حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا خانقًا بمباركة من مجلس 
ــي وكـــذا تمسك المؤتمر بــالــســالم ال  ــدول األمـــن ال
االستسالم وضرورة حل األزمة اليمنية عن طريق 

الحوار.
كما وجه الزعيم نصيحته للدول المشاركة في 
العدوان بسحب قواتها الغازية من األراضي اليمنية 

وحــذرهــم مــن أن تمكين 
ــيــة من  الــجــمــاعــات اإلرهــاب
التوغل وتوسيع انشطتها 
في األراضي اليمنية سيمتد 
خطره الى المنطقة عمومًا.
وال نــنــســي أيــضــًا دعــــوات 
الزعيم المتكررة لجماهير 
الشعب بهدف توحيد الصف 
وتفويت الفرصة على العمالء 
الذين يسعون لبث ثقافة 
الحقد والكراهية وتمزيق 
النسيج المجتمعي، مبينًا أن 
عليهم وقف االقتتال فيما 
بينهم فالدم اليمني غاٍل، 
كما دعا الى مصالحة وطنية 

شاملة ال تستثني أحدًا..
 وتنبه المؤتمر الشعبي 
ــى أن حــوار  الــعــام مبكرًا ال
ـــوفـــد الــوطــنــي مـــع وفــد  ال
الرياض لن يجدي ولن يصل 

ألي نتيجة يمكن تطبيقها على الواقع ألن األخير 
تتعارض مصالحه مع خيار حل األزمــة اليمنية 

سلميًا.
اضافة الــى أن هناك مخاوف على وفــد المؤتمر 
الشعبي العام، حيث ان التنازالت التي قدمها خالل 
المفاوضات حرصًا منه على اعــادة السالم لليمن 
قوبلت جميعها بالنكران وتهرب الطرف اآلخر -وفد 
الرياض- من االيفاء بالتزاماته األمر الذي قد يحول 
من استمراره في ذلك، ومن مواقف الوفد الوطني الى 

خيانة للوطن والشعب..

لهذا شدد الزعيم على ضرورة اجراء حوار «يمني-
سعودي» مباشر..

وفي اعتقادي أن كل هذه المعطيات كانت كافية 
إلعالن المؤتمر الشعبي العام توقيعه اتفاقًا وطنيًا 
مع انصار الله وتشكيل مجلس سياسي إلدارة شئون 
البالد وحماية مؤسسات الدولة وسد الفراغ الحاصل 

في السلطة منذ هروب هادي.
ونحن على ثقة بأن االتفاق الوطني سيكتب له 
ــجــاح خــاصــة وأن عجز  ــن ال
المجتمع الدولي عن ايقاف 
العدوان ورفع الحصار على 
اليمن ألكثر من عام ونصف 
ــيــه االعـــتـــراف  ــحــتــم عــل ي
بشرعية المجلس السياسي.

ــوى  ــت ــس ــم �  عـــلـــى ال
التنظيمي.. مــا هــي أبــرز 
األولويات المطروحة أمام 
قيادة فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة.. خاصة 
في ظل استمرار العدوان 
والحصار على بالدنا منذ 

عام ونصف؟
- عـــقـــدت قـــيـــادة فــرع 
المؤتمر بالمحافظة العديد 
ــمــاعــات إلعـــداد  مـــن االجــت
خطة عمل للفرع خالل هذه 
المرحلة وهذه الخطة شاملة 
ألعمال وأنشطة وفعاليات 
الفرع في مختلف المجاالت وتأتي مواكبة للوضع 
الذي تعيشه بالدنا وتوجهات المؤتمر على الصعيد 
الوطني والتنظيمي، والشــك ان تفعيل األنشطة 
التنظيمية على مستوى فرع المحافظة وفروع 
الدوائر وتحديث آلية االتصال والتواصل التنظيمي 
مع مختلف التكوينات التنظيمية وتفعيل الجانب 
اإلعالمي والتدريب والتأهيل تأتي ضمن أولويات 
مهام وأعمال فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة 
خالل الفترة القادمة، إضافة إلى جانب مهم يتمثل 
بدعم ومساندة السلطة المحلية من أجل الحفاظ 

 
ً
على أمن واستقرار المحافظة التي اصبحت ملجأ
إلخواننا النازحين من مختلف المحافظات وباألخص 

محافظة تعز.
�   هل من صعوبات يواجهها فرع المؤتمر 

الشعبي في هذا الشأن؟
- الشك أن أي عمل أو نشاط قد تعترضه بعض 
الصعوبات لكني استطيع القول ان أي صعوبات 
قد تواجهنا ستتالشى أمام اخالص قيادات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر واستشعارهم مسئولياتهم تجاه 
تنظيمنا الرائد، الــذي اثبتت المواقف والمراحل 
أنه التنظيم الوحيد الذي يحمل مشروعًا وطنيًا 
حمل على عاتقه الحفاظ على الوطن ومكتسباته 
واالهتمام بقضايا وهموم أبناء الشعب اليمني دون 
تمييز وأيضًا استشعار قيادات وأعضاء المؤتمر 
مسئولياتهم التاريخية وواجبهم الوطني تجاه 
الوطن الذي يتعرض للعدوان السعودي الغاشم 
والحصار االقتصادي من قبل دول الشر بقيادة 

السعودية..
�  كنت قد تعرضت لإلقصاء من الوظيفة 

العامة كوكيل للمحافظة.. لماذا؟
- لم أتعرض لإلقصاء بشكل مباشر وما تم هو 
تعيين وكالء علينا ال تنطبق عليهم شروط شغل 
الوظيفة التي تم تعيينهم فيها من حيث المؤهل 
والتخصص فقمت بتجميد عملي كوكيل مساعد 
للشئون الفنية وتــركــت الوظيفة العامة حتى 
تستعيد الدولة مؤسساتها وهيبتها وتدار بحسب 
القوانين واللوائح، وفضلت في هذه المرحلة التفرغ 
للعمل التنظيمي.. وعمليات اإلقصاء من الوظيفة 
العامة التي استهدفت وتستهدف قيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام في مختلف مؤسسات الدولة 
بــدأت منذ عــام ٢٠١١م عندما بــدأت المؤامرة 
والتآمر على الوطن بما يسمى بالربيع العبري الذي 

يتوالى حتى يومنا هذا لألسف الشديد..
 وعمومًا أنا شخصيًا ال يهمني اإلقصاء الوظيفي 
ألني ال أعتبر الوظيفة العامة مغنمًا بقدر ما هي 
اسهام ومشاركة فاعلة في تقديم خدمة للوطن 
والــمــواطــن.. وخــالل فترة عملي كوكيل للشئون 
الفنية عملت ما بوسعي مع زمالئي من مهندسين 
وفنيين في تقديم ما امكننا تقديمه للمحافظة في 
ظل االمكانات المتاحة، والمهم بهذا الموضوع ما 
تتعرض له قيادات وأعضاء المؤتمر من إقصاء من 
ــة بــدون أي مبرر قانوني وهــذا ما  أعمالهم اإلداري
نرفضه، وسنقف إلى جانب قياداتنا وأعضائنا وكل 
موظف يؤدي عمله بإخالص وتفاٍن، كون مثل هذه 
التصرفات اإلقصائية تعتبر منافية للنظام والقانون.
�   حّدثنا عن الــدور الــذي يقوم به فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب في 
جانب التخفيف من معاناة المواطنين وكذا 

إيواء ومساعدة النازحين إلى المحافظة؟
- بذلت قيادة فرع المؤتمر بالمحافظة جهودًا 
كبيرة وفاعلة وكــان للمؤتمر دور ريــادي وبــارز 
في مؤازرة السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب 
المكونات السياسية والوطنية والعلماء والشخصيات 
االجتماعية في تجنيب المحافظة الصراعات والتي 
حـــاول البعض جــر المحافظة إلــى مــربــع العنف 
 
ً
واالقتتال، وبحمد الله أصبحت المحافظة مالذًا وملجأ
للنازحين، حيث يبلغ عددهم بالمحافظة أكثر من 
أربعمائة ألف نازح ونازحة من مختلف محافظات 

الجمهورية،
 وقد قام األخ محافظ المحافظة بتشكيل لجنة 
إلغاثة النازحين برئاستي وضمت اللجنة المكاتب 
والجهات المعنية وكذلك بعض األحزاب السياسية 
والجمعيات الخيرية وتم توفير مقرات لإليواء ومنها 
بعض مقرات فروع المؤتمر الشعبي العام، وكان 
لمبادرات شباب المؤتمر السبق في فتح المخيمات 
وإدارتها وتوفير الكثير من االحتياجات الالزمة 

لإليواء والتغذية والمالبس والدواء.

قــال الشــيخ عقيل فاضــل- رئيس فرع المؤتمر الشــعبي العام بمحافظــة إب: إن مضامين االتفاق  
الوطنــي بيــن المؤتمر وأنصــار الله تعني الكثير ألبناء الشــعب فــي الوقت الراهــن.. مؤكدًا أن 

المجلس السياسي المشّكل أخيرًا سُيكتب له النجاح.
وأضاف: إن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء العدوان ورفع الحصار عن بالدنا ألكثر من سنة ونصف 

يحتم عليه االعتراف بشرعية المجلس السياسي والتعامل معه.
 ورأى أن األزمة اليمنية لن تحل إال بحوار (يمني - ســعودي) ،وحذر الوفد الوطني من االســتمرار في 
تقديم التنازالت.. وأشار الشيخ فاضل في حديثه مع «الميثاق» الى أن مؤتمر إب فتح مقرات فروعه 

إليواء وإغاثة النازحين من مختلف المحافظات والذين يتجاوزون ٤٠٠ ألف نازح ونازحة..

 حاوره / نجيب شجاع الدين

«الميثاق»: رئيس فرع المؤتمر بإب الشيخ/ عقيل حزام فاضل لـ

حل إال بحوار «يمني - سعودي»
ُ
األزمة اليمنية لن ت

مواقف وفد المؤتمرفي المفاوضات 
أثبتت حرصه علـى إعــادة 

الســـالم لليمن
فتحنا مقرات المؤتمر 

إليواء النازحين
نساند السلطة المحلية في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة

جمدت عملي الحكومي 
واخترت التفرغ للعمل 

التنظيمي

حكمة وإخالص المؤتمريين 
ب المحافظة االنجرار  

ّ
جن

لمربع العنف

أعددنا خطة 
تنظيمية لمواكبة 
الوضع العام للبلد


