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الجمهورية اليمنية.. عامل أمن واستقرار وسالم للمنطقة واليمكن أن تنال منها املؤامرات

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر 

> يحتفل المؤتمر بالذكرى الـ )34( لتأسيسه 
وهو في أوج قوته وخروجه من مؤامرة الربيع 

العبري بسالم.. ما سر ذلك..؟
- بداية أهنئ قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام  
بمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين لتأسيس حزبنا 
الوطني الرائد ، هذا الحزب الذي استطاع تجاوز كل 
األزم��ات والوقوف بصالبة في وجه كل المؤامرات 
التي تهدف النيل منه ومن تاريخه الوطني الناصع 
، وتكمن قوة المؤتمر ونجاحه في مواجهة كل تلك 
التحديات في ان��ه يمتلك قواعد وطنية مخلصة 
تنتشر في كافة المديريات والعزل والقرى واألحياء،  
كما يمتلك قيادة وطنية مخلصة وصادقة مع الوطن 

ومع قواعد المؤتمر.
> ذكر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
في كلمته التي القاها أمام الكتلة البرلمانية 
ات سيتم  والشوروية مؤخرًا ان ثمة اجـــراء
اتخاذها بحق الذين يقفون ضد الوطن وسياسة 
المؤتمر.. هل باإلمكان اعطاؤنا تفاصيل حول 

ذلك..؟
- إن النظام الداخلي واللوائح التنظيمية وضعت 
االلتزامات الوطنية في إط��ار أعلى من االلتزامات 
والواجبات التنظيمية، وخيانة الوطن والوقوف مع 
العدوان تعتبر من أكبر الجرائم بحق اليمن وتاريخه 
ومستقبله ، ونحن في المؤتمر الشعبي العام بدأنا 
ات التنظيمية تجاه بعض القيادات  باتخاذ اإلج��راء
التنظيمية ، وتم فصل مجموعة من أعضاء اللجنة 
ات التنظيمية بحسب  العامة بعد استكمال اإلجراء
ات  ، وهنا  النظام الداخلي والئحة المخالفات والجزاء
نطالب الجهات القضائية بسرعة تحريك الدعاوى 
القضائية ضد الخونة والمرتزقة وسرعة السير 
ات القانونية ضدهم بموجب الدستور  في اإلج���راء

والقانون.
> كيف يمكن ان نحافظ على هذا التنظيم الذي 

يواجه مؤامرة داخلية وخارجية؟
- إن مواجهة ال��م��ؤام��رات التي ت��واج��ه المؤتمر 
الشعبي العام تقتضي توحيد صفوف ورفع مستوى 

االنضباط التنظيمي وااللتزام بالنظام الداخلي واللوائح 
التنظيمية  باعتبارها وضحت الحقوق والواجبات 
التنظيمية،  كما أن المرحلة تقتضي تفعيل عملية 
االت��ص��ال وال��ت��واص��ل بين كافة التكوينات ، وك��ذا 
االل��ت��زام باالجتماعات لكافة ق��ي��ادات التكوينات 
القيادية والقاعدية، وكذا االلتزام بدفع االشتراكات 
التنظيمية ب��إع��ت��ب��اره��ا أح���د واج��ب��ات العضوية 

المنصوص عليها في النظام الداخلي .
> لماذا لم تتخذ قيادة المؤتمر وتحديدًا 
دائرة الرقابة والهيئة  قرارات  بحق المؤيدين 
للعدوان السعودي على شعبنا وبالدنا وضد 
المحسوبين على المؤتمر المتواجدين في 

السعودية.. ؟

- بحسب توجيهات األخ رئ��ي��س هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي فإننا في دائرة الرقابة 
ات التنظيمية بحق  التنظيمية بصدد اإلعداد لإلجراء
أعضاء اللجنة الدائمة )الكتلة النيابية والشوروية( 
ات  بحسب النظام الداخلي والئحة المخالفات والجزاء
والئحة هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، 
ات التنظيمية بحق أعضاء المؤتمر  والسير في اإلجراء

الذين ارتكبوا مخالفات تنظيمية.
> لماذا ال يتم اتخاذ االجــراءات بحق العناصر 
التي تصدر بيانات باسم المؤتمر وفروعه 
بالمحافظات تؤيد جرائم العدوان والفار هادي 

وحكومته..؟
- أود اإلشارة إلى أننا في دائرة الرقابة قمنا باتخاذ 
ات التنظيمية ضد بعض أعضاء قيادات  اإلج���راء
ف��روع المحافظات الذين كان لهم مواقف مؤيدة 
للعدوان وبحسب ما تم رفعه من فروع المحافظات 
ات  وتم بالفعل فصل العديد منهم بعد اتخاذ اإلجراء
والتحقيقات  التنظيمية، وهنا  نحث قيادة فروع 
المؤتمر بالمحافظات وأمانة العاصمة والمديريات 
والدوائر على ضرورة رصد كافة المخالفات المرتكبة 
من أعضاء المؤتمر وخاصة ما يتعلق بتأييد العدوان 
والرفع بها بحسب النظام الداخلي والئحة المخالفات 

ات. والجزاء

أكد الدكتور بشير العماد- رئيس 
الدائرة التنظيمية- أن المؤتمر 
ات  ماٍض في تطبيق الئحة الجزاء
المخالفين من أعضائه وقياداته  بحق 
والذين وقفوا إلى جانب العدوان على بالدنا 

باعتبار ذلك خيانة وطنية..

وأشار العماد في حديثه مع »الميثاق« 
إلى أنه تم فصل مجموعة من أعضاء اللجنة 
النظام  للمؤتمر وفقًا لنصوص  العامة 

الداخلي واللوائح..

وقــال: إن الــدائــرة التنظيمية بصدد 
اإلعداد لإلجراءات المتعلقة بأعضاء اللجنة 
الدائمة »الكتلة النيابية والشوروية«.. فإلى 

الحصيلة:

: »                   « رئيس دائرة الرقابةوالتفتيش المالي ل�

إجراءات جديدة بحق المخالفين 
في الكتلة البرلمانية والشورية

< أكد الدكتور محمود البكاري- استاذ 
العلوم السياسية-:

-  ان مناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
مناسبة وطنية مهمة يستلهم منها فكرة 
التأسيس وطريقة التأسيس والتي جاءت في 
ظل أوضاع حرجة، فمن حيث فكرة التأسيس 
ت كاستجابة موضوعية  للمؤتمر فقد ج��اء
للحاجة الى وجود تتظيم سياسي حاكم في 
الشمال مواٍز للتنظيم السياسي الحاكم في 
الجنوب حينذاك الحزب االشتراكي اليمني 
وذل��ك بما يسهل عملية التفاوض والحوار 
بشأن إع��ادة تحقيق الوحدة اليمنية وهذا 
يعني ان نشأة المؤتمر كانت بدوافع وطنية 

بحتة ولم يكن للعامل او التأثير الخارجي اي دور، وهذا بحد 
ذاته من عوامل صمود وبقاء وتماسك المؤتمر الشعبي العام، 
»الميثاق« إلى أن التنظيمات السياسية  مشيرًا في تصريح ل�
التي ترهن نفسها ألجندة ومصالح وأيديولوجيات خارجية 
 ما تكون عرضة ألي تأثيرات تهدد وجودها.. موضحًا 

ً
عادة

أن طريقة تأسيس المؤتمر الشعبي العام طريقة متميزة 
وفريدة فقد شارك في صياغة وثيقته السياسية المعروفة 
رين والمثقفين والمفكرين من 

ّ
بالميثاق الوطني كافة المنظ

معظم التيارات واالتجاهات السياسية  والفكرية، ما يؤكد أن 
المؤتمر الشعبي العام منذ بداية تأسيسه لم يكن منغلقًا على 
فكر او توجه معين، وتبعًا لذلك انضوى الجميع تحت مظلة 
المؤتمر وجسد عمليًا وألول مرة مبدأ المشاركة السياسية 
بصورة نتح عنها استقرار سياسي انعكس على كل الجوانب، 
وظلت هذه العملية قائمة الي ان تحققت الوحدة اليمنية 
عام 1990م وهي تجربة رائدة وناجحة، وتمنى البكاري 
أن يستفاد من تجربة المؤتمر والعمل عليها لمواجهة 
العدوان والتحديات الداخلية إلخراج البلد مما وصلت اليه من 
 بفعل العدوان الخارجي والصراع على السلطة 

ٍّ
صراع وتشظ

وبطريقة ألحقت الدمار بالبلد ومقدراته..
بشارة خير

< قال الدكتور قناف المراني: 
- إن مناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام والتي تأتي 
للعام الثاني في ظل العدوان والحصار تجعلنا نحرف البيت 
الشعري ونقول ما أكثر األحزاب حين تعدها لكنها في النائبات 
قليل، فكثير ما ينطبق بيت الشعر هذا على المؤتمر الشعبي 
العام فكم من أح��زاب عريقة اندثرت وكم من أح��زاب لها 
الطابع العقائدي ذابت ولم يعد لها أثر جرفها تيار األحداث 
ت 

َّ
وحقت قياداتها وُسجن بعضها واألخرى ُحل

ُ
بعيدًا بل ول

مثل حزب البعث العربي العراقي، الحزب الوطني المصري، 

والحزب الدستوري التونسي .وأضاف: ولدينا في اليمن ذابت 
كيانات حزبية وقيادات حزبية وهامات اعتبرناها كبيرة 
وقت الشدائد، لكن المؤتمر ظل صامدًا يقف مع جماهير 
الشعب ويدافع عن مصالح الوطن.. وكم راهن البعض على 
أن المؤتمر الشعبي العام سينتهي بمجرد خروجه من السلطة 
وشبهوه بالسمكة إن خرجت من الماء ماتت.. وجاءت األحداث 
تلو األحداث ابتداًء من ازمة 2011م إلى العدوان الهمجي 
وكلها كانت تستهدف محو المؤتمر من الوجود لكن المؤتمر 

كان يخرج من المؤامرات أشد صالبة وأكثر تماسكًا.. 
هذه االحداث والتآمرات والعدوان صقلت قيادات وقواعد 
المؤتمر.. وأصبحت أكثر وعيًا وفهمًا للواقع وأكثر والء لهذا 
التنظيم الواسع، وكل الفضل يعود لقيادته الصامدة ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح.. وشدد الدكتور المراني على 
ضرورة أن يضطلع المؤتمر اآلن بدوره الوطني في إعادة 
األم��ور إلى نصابها في ظل استمرار العدوان الغاشم  من 
حيث إعادة عمل المؤسسات الدستورية لممارسة مهامها 
في شتى المجاالت وإنهاء الفوضى التي افرزتها األح��داث 
والعدوان الهمجي والبربري وكذا الحفاظ على ما تبقى من 
كيان للدولة.. ولعل سعيه الى إيجاد المجلس السياسي إلدارة 
شئون البالد كان من روائع إنجازاته خالل العامين المنصرمين 
وهذه بشارة خير لتوحيد جهود المخلصين من أبناء الوطن 
للتفرغ للملمة ما بقي من كياٍن للدولة اليمنية التي عمل 
العدوان على محاولة تدميرها وافراغها من محتواها وتسليم 
البالد للجماعات اإلرهابية.. ودعا المراني المؤتمر إلى الضغط 
على المجلس السياسي لإلسراع في تشكيل الحكومة وسد 
الذرائع واألسباب التي يتخذها العدوان واالنتهازيون وأرباب 
الفوضى لالستمرار في العدوان لتنفيذ أجندة خارجية.. 
وأهاب بالمجلس السياسي أال يشركوا في هذه الحكومة أي 
ة في  وزير سابق من أي مكون والعمل على إرساء مبدأ الكفاء

ات دستورية سليمة.. أي تشكيلة قادمة ووفقًا إلجراء
<  أكد الدكتور فتحي السقاف:

-  أن المؤتمر الشعبي العام أسس مدرسة 
للعمل الوطني والديمقراطي وقدم نتاجًا وطنيًا 
خاليًا من كل العيوب.. فمنذ تولي المشير علي 
عبد الله صالح مقاليد الحكم بعد اغتيال ثالثة 
رؤس��اء عام 1978م كان لزامًا عليه السعي 
لتأسيس المؤتمر، حيث م��ر ه��ذا التنظيم 
بمراحل عدة وشائكة، وبفضل وبتوفيق من 
الله تعالى تجاوز هذه الموانع التي كانت حجر 
عثرة امام انشائه، ونذكر هنا اهم المراحل وهي 
السعي إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية.. وقال: 
إن المؤتمر احدث ثورة تنموية كبيرة سواًء في 
مجاالت الطرقات أو استخراج وتصدير النفط 
والغاز وف��ي ال��زراع��ة وبناء السدود وتطوير 
التعليم وإنشاء الجامعات أو حل مشكلة الحدود وبناء جيش 
وطني قوي زرع فيه حب الوطن وساهم في تعميق الوالء 

الوطني لدى كل يمني اصيل.
الفتًا إل��ى أن المؤتمر ح��رص على تجنيب اليمن الحرب 
واالق��ت��ت��ال، فمنذ اح���داث 2011م ق��دم ال��م��ب��ادرات تلو 
المبادرات والتنازالت العديدة وفي االخير سلم السلطة 
بطريقة جسد فيها حقيقة ايمانه بالتبادل السلمي للسلطة 
وكذلك حرصه على الوطن أكثر من السلطة.. كما تحمل 
المؤتمر خالل حكم الفار»الدنبوع« المؤامرات العديدة من 
ات والظلم، وظل يؤثر مصلحة الوطن والشعب على  االقصاء
مصلحة أعضائه، وها هو المؤتمر يقف اليوم في مقدمة 

الصفوف في وجه العدوان..
وتطرق السقاف  الى دور المؤتمر الشعبي العام وإنجازاته 
خالل 34عامًا قائاًل: لقد اسهم المؤتمرالشعبي العام بخبرته 
االدارية وبحنكة منتسبيه فأثبت ان االيمان يماٍن والحكمة 
يمانية، فحقق نهضة كبيرة رغم شحة االمكانات في مختلف 
الجوانب بدليل أن تحالف العدوان طوال عام ونصف مايزال 
يقصف البنى التحتية التي شيدها المؤتمر والذي يثبت للعالم 
اليوم ان وجهة نظرة هي السليمة والتي تحترم، وينعقد 
مجلس النواب وسط دعم شعبي كبير يتمثل بالمهرجان 
العظيم الذي حضره من كل المحافظات اليمنية لمباركة 

وتأييد المجلس السياسي األعلى.
مشيرًا إلى أن الحشود الماليينية بعثت عدة رسائل اولها 
إلى هادي وزمرته ومن معه من الخونة والعمالء والمرتزقة 
حيث أكد لهم أن الشعب مالك السلطة ومصدرها قانونيًا 
ودستوريًا.كما أكد للعالم وكل دول التحالف ان الشعب اليمني 
مع برلمانه الشرعي الوحيد صامد ولن يخضع أبدًا.. وتمنى 
أن تكف األمم المتحدة عن المتاجرة بدماء الشعب اليمني، 
ألن لديه قيادة حكيمة لن تفرط بوطنها وشعبها ولن تقبل 

بوصاية خارجية أبدًا..

ندعو فروع المؤتمر لرفع مخالفات األعضاء وكل ما يتعلق بمؤيدي العدوان

نطالب بسرعة تحريك الدعاوى 
القضائية ضد الخونة والمرتزقة

نهم من 
َّ
إخالص المؤتمريين مك
مواجهة األزمات

 د. محمود البكاري:

تجربة رائدة 
وناجحة

د. قناف المراني: 

د الجهد وحَّ
 لخدمة الوطن

د. فتحي السقاف: 

أحدث تغيرًا 
تنمويًا كبيرًا

:»                    « أكاديميون  ل�

المؤتمر مدرسة للوطنية والديمقراطية
يظل المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته قبل ثالثة عقود تنظيمًا رائدًا وتجربة وطنية فريدة يستمد قوته من جماهيره العريضة في الساحة اليمنية 
كما أنه  لم يرتهن ألي أجندة خارجية وذلك طبقًا ألكاديميين تحدثوا لصحيفة »الميثاق«.. مشيرين إلى أن نشأة هذا التنظيم  كانت بدوافع وطنية بحتة 
ولم يكن للعامل او التاثير الخارجي اي دور، االمر الذي يعزز عوامل صمود وبقاء وتماسك المؤتمر في وجه كل التحديات .. وأكدوا أن المؤتمر أسقط كل 

الرهانات على انهياره، كما وقف في وجه كل المؤامرات التي حيكت ضده وخرج منها أشد صالبة وأكثر تماسكًا.. إلى التفاصيل..

استطالع/ فيصل الحزمي

للحالمين بالقدوم إلى صنعاء ..! إلى اولئك التائهين في فنادق الرياض الباحثين عن بقايا فتات اللجنة 
الخاصة والقاطنين في ازقة األمراء وابواب قصور الملوك ..

الى القادمين الى صنعاء والحالمين بالتحرير والباحثين عن مفاتيح الدخول- 
ابًا وإعالميين ومرتزقة وصحفيين وكل الخونة الفارين- هل ُسمح لكم  تَّ

ُ
ك

اليوم بمشاهدة طوفان اليمنيين وماليين الوطنيين وهل رأيتم اولئك 
الصامدين واالبطال المقاتلين وهل شاهدتم نساء اليمانيين في ميدان 

السبعين ..
هل عرفتم اليوم اين الشرعية وهل أدركتم اين هو الشعب وكيف تكون 

الشعوب، وكيف تعبر عن ارادتها..؟!!
لقد حضروا ليسمعوكم اصواتهم وصرخاتهم ودوي ترديدهم نشيد 
وا ليقولوا لكم بانهم الصامدون وانتم المرتزقة  وطنهم الجمهوري ، جاء
الفارون.. نحن الحميريون، وانتم في فنادق األعداء تختبئون.. نحن السبئيون 

وانتم في الرياض هاربون ..
شعارنا افتداء وطننا وصرختنا بالروح بالدم فدائيون من صنعاء الى عدن .

ا، وبشعارنا الوطني هتفنا ها نحن  سيكتب التاريخ اننا وفي وجوه الطغاة أعلنَّ
اليمانيون.. وأولئك الخونة الفارون سيكون ذكركم في تاريخنا ما سنعلمه 
اوالدنا في صفحاته السوداء ، ليس لشيء سوى الن ذكر المرتزقة ومكانتهم 
نا واخواننا ضحوا  لن تخرج من السواد والسوء وسيعلم ابنائكم حينها ان آباء

بأرواحهم ليحافظوا على سيادة وطنهم ويذودوا عن حياضه .
نُتم كاألرامل في الفنادق مختبئين.. وكانت تلك العجائز في ميدان 

ُ
اليوم ك

هن السلطة الشرعية، وانتم ليس لكم سوى شرعية العربية والحدث 
والجزيرة قطر .

من كان حضورهم رموز وفاء وأوسمة فداء وصورهم ستكون نياشين لكل 
األبناء.. هؤالء هم شعب اليمن فإين شعبكم ، هؤالء هم ابناء هذا الوطن الذين 
تقاطروا الى عاصمته من عموم محافظات البالد ، هؤالء هم انصار عفاش 
ومحبو انصار الله ، هؤالء هم المؤتمر وحلفاؤه وانصار الله ومناصروهم، 

فأين انتم..؟
هؤالء هم صفوة واقيال حمير ورموز معين وجحافل االنقالبيين -كما 

تزعمون.. فأين انتم يا جالوزة آل سعود ومرتزقة األعداء ..
في ميدان السبعين قال اليمانيون كلمتهم .. وأيدوا قرار من اختاروه 
ب ، وواجٌب علينا أن 

ُ
ليحكمهم وُيمثلهم .. داعين من باع او خان الى أن - ت

نقبل توبتك وسيرحب الوطن بك ، ومؤكدين لكبار الخونة وزبانية األعداء ان 
نسى وتضحيات رجاله 

ُ
اليمانيين سيثأرون منهم وان دماء ابنائه الزكية لن ت

ونسائه وشبابة واطفاله وشيوخه وكل ابنائه لن تذهب هدرًا..
لقد أك��د اب��ن��اء اليمن م��ن م��ي��دان السبعين ان منهاجهم ديمقراطي 
ودستورهم هو اليمني المستفَتى عليه من كل مواطنيه وأبنائه، وأثبت من 

كانوا في ميدان السبعين من كل محافظات اليمن 
انهم آمنوا بديمقراطيٍة بيضاء حفاظًا على مبادئ 
 
ً
جمهوريٍة ضحوا ألجلها وبذلوا دماءهم رخيصة

لُنصرتها ..
هاهم ابناء الحكمة ُيحيون ادوار مؤسساتهم 
مة 

ُ
التشريعية والشوروية، وهاهم أعضاء برلمان أ

اليمن يستمعون الى هتافات من رشحوهم وتأييد 
من اختاروهم ومجلس حكمائنا "أعضاء مجلس 

الشورى" الى جوارهم ..
أوليس هؤالء ممثلينا العاملين على تلبية رغبات 
م��ن منحوهم اص��وات��ه��م واخ��ت��اروه��م ليكونوا 

مرشحيهم ..
كم نائبًا من نواب مجلس النواب يمكن لهادي ومن معه من األتباع ان 
يجمعوهم، وكم من المؤيدين له يمكنه ومعه مرتزقته ان يحشدوهم ..؟!!
ان كانوا يقولون عن الحشد المليوني بإنهم بضعة آالف ألفي مرتزق 
عون السيطرة  وليغطوا ان استطاعوا اصغر أزقة مدينة من المدن التي يدَّ

عليها بوجود مرتزقة األعداء فيها وعناصر القاعدة المحيطين 
بها وجماعات داعش الذابحين ألبنائها ..!

ليفعلوا ذلك ان كان في وجوههم الصلفة ماء.. ذلك ان المعتدين 
في حلفهم قد خجلوا مما رأوه وعبر شاشات التلفزة شاهدوه 
لحشٍد مليوني كان اللون الغالب بكل شبٍر فيه الوان علم اليمن 

الموحد وجمهورية كل اليمانيين وال شيء غالٌب غيره ..
اخيرًا لمن تاه بحثًا عن مفاتيح صنعاء ليدخلها من المسترخين 
في أجنحتهم الفارهة بفنادق الرياض وعدٍد من الدويالت ولذاك 
الُمبشر بأن موعدهم المنتظر هو التحرير، ولذاك المفتش والمنقب 
عن مفاتيح صنعاء والساعي ليمنحها لمرتزقة التحالف واالعداء 
جهد نفسك في الكتابة ودع قلمك الجامح 

ُ
سأكون ناصحًا لك بأن ال ت

صدق اماني من تلتقيهم من خائني وطننا، 
ُ
بعيدًا عما ال تعرفه وال ت

وشاهد شيئًا من مشاهد يوم الحشد األعظم لليمنيين في ميدان 
السبعين وتقاطع "المصباحي" يلتحم مع "الستين" و"خ��والن" 
ينتهي ب� "خمسة واربعين" وصنعاء في عرٍس لكل اليمانيين، 
لتعلم انك حين كتبت كنت حينها مسكينًا وان من اوهمك المرتزقة الذين 
 إن الشعب اليمني هو الحصن االمين وان قبائل 

ْ
ل

ُ
معك بأنهم لصنعاء فاتحون ق

الطوق وكل اليمانيين هم الدرع المنيع في وجه كل المعتدين وانهم مؤمنون 
من قبل ان يكونوا مسلمين بواجب الذود عن وطنهم ووجوب الحفاظ على 

 يمانيون قبل أن نكون مسلمين ..
ّ
اراضيه.. ذلك انا

عبداهلل المغربي


