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فرســــان المؤتمــر
في خنـادق الدفـاع عن الوطـن
مخاطر
الخطاب
المتطرف على
المجتمعات
عباس غالب
مـن بعيد يأتينا الخطاب العنصري
الصريح والواضح الذي يتبناه المرشح
األمريكي دونالد ترامب في مجاهرته
ال �ع��داء ل�لإس�لام والمسلمين داخ��ل
أمريكا ،األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تأجيج
العنصرية داخل هذه الفسيفساء كما
تابعنا مؤخرًا قيام أحد العنصريين
بقتل إمام وخطيب أحد مساجد والية
فرجينيا ومعه مرافقه في جريمة
يندى لها جبين اإلنسانية.
وثمة نماذج تؤكد تنامي هذا الوباء
العنصري والتشدد الديني والمغاالة
في استعداء اآلخر على أساس الجنس
أو اللون أو الدين ..وهي -بالقطع -أمور
عاشتها المجتمعات الغربية في أكثر
من حالة ومنها تلك الصدامات العنيفة
بين البيض والسود والتي أسفرت في
أحايين كثيرة عن اتساع شرخ الثقة
داخـل هـذه المجتمعات.
والش ��ك أن ه��ذا ال�ن�م��ط السلوكي
العدائي ليس بأفضل من الحالة التي
أشرت إليها سابقًا وذلك بالنظر إلى
تعالي الخطاب الطائفي العنصري
والمذهبي الذي تغذيه قوى معروفة
ب�ه��دف دق إس�ف�ي��ن ال�ف��رق��ة داخ��ل
تلك المجتمعات التي تصاب بهذا
ال��داء ومنها ــ بالتأكيد ــ ما يحدث
ف��ي الساحة العربية ..ولعل أق��رب
مثال على ذلك ما يعيشه أبناء العراق
وس��وري��ا وم��ا يخطط ل��ه ف��ي أرض
السعيدة التي تتعرض لهجمة شرسة
تستهدف تقويض أمنها المجتمعي
وسالمة نسيجها الوطني واستقرارها
الداخلي.
لقـد وج��د أع��داء التماسك العربي
نقطة الضعف في جدار هذا التالحم
وب �ح �ي��ث اس �ت �ط��اع��ت ه ��ذه ال �ق��وى
الدخيلة النفاذ من خالل إذكاء أمراض
العنصرية والمذهبية والطائفية
وك��ل أم��راض الجاهلية التي الت��زال
تعصف بالشعوب العربية وتنذر
بما هو أخطر على وح��دة تماسكها
وكينونتها السياسية واالقتصادية
ً
مستقبال.
وألن ال�ع��اق��ل م��ن يتعظ ب��دروس
غ�ي��ره ف��األح��رى بمنظومة الحكم
واالنتللجسيا المجتمعية في بالدنا
الحبيبة أن تتنبه إلى مخاطر االنزالق
إلى هذه المحرقة التي ما أن تطأ أرضًا
إال هدمت أركانه أو وطنًا إال وشردت
أب��ن��اءه وأدخ �ل �ت �ه��م ف��ي دوام� ��ة من
االحتراب واالقتتال المدمر.
ومن المؤكد ونحن نخوض تجربة
ج��دي��دة ف��ي ادارة ش �ئ��ون ال��دول��ة
تحت ظل ه��ذا ال�ع��دوان الغاشم أن
نتفهم مخططات العدوان وأدواته
في تعميق الشرخ االجتماعي قبل
محاصرة تأثيرات العدوان المباشرة
على ً بنية المجتمع أر ض��ًا وإنسا نًا،
فضال عن أهمية الوعي بالمحاوالت
الدؤوبة لتفكيك وحدة هذا النسيج
بين مكونات المجتمع ..وبالتالي نبذ
دع��وات التعصب بكل أشكاله بأي
صورة جاء وتحت أي رداء كان ،إذ أن
محاصرة ه��ذه التداعيات سيكون
بمثابة الضمانة األك�ي��دة الستقرار
ونماء وتماسك وحدة المجتمع بكل
مكوناته.
وإذا كان طبيعيًا أن يقتدي البشر
بقادته ومفكريه ورج��ال الدين بما
يطرحون من آراء واقتراحات سواء
َّ
أكانت ب��ن��اءة أو هدامة فالمضي في
اعتماد خطاب الكراهية لآلخر تحت
أي مسمى سيقود بالنتيجة إلى صدام
بين تلك المكونات ..وهو ما نخشاه
في اليمن أكثر من غ��ارات طائرات
العدوان وصواريخ بوارجه الحربية ..
فهل بلغت؟ اللهم فاشهد.

كتب /علي الشعباني
تزامن االحتفال بالذكرى الرابعة والثالثين لتأس��يس المؤتمر الش��عبي العام في ظل ظروف استثنائية حرجة يتعرض فيها الوطن والشعب اليمني العظيم لعدوان بربري بشع يمارس كل
مخز يقابله صمود اسطوري للشعب اليمني العظيم اذهل العالم
انواع الجرائم االرهابية واالنتهاكات االنس��انية مس��تهدفًا كل ش��ي في اليمن ارضًا وانس��انًا حجرًا وشجرًا وس��ط صمت دولي ٍ
واسقط مخططات ومؤامرات المعتدين ومرتزقهتم ..
وفي ظل االنتصارات التي يحققها الشعب اليمني قيادة وجيشًا وامنًا ولجانًا شعبية ومكونات سياسية على تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ..في مختلف الميادين رغم التحديات والصعاب
والحصار الجائر والقصف واالرهاب المستمر منذ أكثر من عام ونصف..
المؤتمر الشعبي العام لم يغادر متاريس الدفاع عن الوطن وفرسانه يخوضون معارك الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات بالداخل والخارج..
فخالل االيام القليلة الماضية تمكن المؤتمر الشعبي العام
وانصار الله وحلفاؤهما من توجيه اكبر صفعة لدول العدوان
ومرتزقته افقدتهم صوابهم وجعلتهم غير قادرين على
ال�ت��وازن ..صفعة سياسية كبيرة تمثلت في توقيع االتفاق
الوطني بين المكونات الوطنية المواجهة للعدوان -المؤتمر
وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم -قضى بإعادة عمل البرلمان
لممارسة مهامه الدستورية وتشكيل المجلس السياسي
االعلى كخطوة استراتيجية مفصلية قلبت موازين المعركة
ولخبطت اوراق العدوان ومرتزقته ،وعكست وحدة الصف
الوطني وعززت من ثبات وصمود الشعب اليمني في مواجهة
تحالف العدوان السعودي االرهابي ..
فمنذ اللحظات االول��ى للعدوان على بالدنا ك��ان للمؤتمر
الشعبي العام وحلفائه موقف وطني راف��ض لذلك العدوان
االرهابي ومتمسك بالدفاع عن سيادة اليمن وكرامة الشعب
واستقالله ،وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ..داعيًا كل
كوادره واعضائه لالصطفاف الوطني وااللتحاق بالجيش واللجان
الشعبية للدفاع عن الوطن وسيادتة في مختلف الميادين
وجبهات القتال ليثبت للعالم انه تنظيم وطني قادر على
مواصلة معركة الدفاع عن الوطن في مختلف الظروف ضد
كل القوى الرجعية والعميلة التي تسعى إلى تنفيذ مخططها
التآمري منذ عدة سنوات بتمويل ودع��م من دول التحالف
الذي تقوده السعودية ،وعلى الرغم مما تعرض له المؤتمر
الشعبي العام بعد تسليمه السلطة 2012م من مؤامرات
داخلية وخارجية وعقوبات دولية طالت قياداته واستهداف
ممنهج للكثير من ك��وادره ومنتسبيه س� ً
�واء بالتصفية او
باالقصاء والحصار اال انه ال يزال قويًا صامدًا مدافعًا عن الوطن
ومقدراته ومكتسباته الديمقراطية والسياسية والتنموية ..
ففي بداية العدوان السعودي الغاشم على اليمن في مطلع
العام 2015م كان المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي
عبدالله صالح يقف في الصفوف االولى دفاعًا عن اليمن ارضًا
وانسانًا واطلق الدعوات والمناشدات للقمة العربية ولألشقاء
واألص��دق��اء لوقف ال�ع��دوان فلم يجد إال ع��دوان�ًا متغطرسًّا
ومتجبرًا ،وعلى الرغم من أن المؤتمر ليس بيده السلطة إال
أن الواجب الوطني فرض على قيادته وأعضائه وأنصاره أن
يدافعوا عن اليمن وشعبنا العظيم إلى جانب أبطال الجيش
واللجان الشعبية ..وعلى هذا الدرب المقدس قدم المؤتمر
اكثر من  6000شهيد من خيرة كوادره واعضائه ومنتسبيه
فهذا واجبه كتنظيم وطني ،كما تعرضت مقراته لالستهداف
والقصف واالح ��راق في ال�ف��روع والمحافظات كما تعرضت
منازل وممتلكات منتسبيه للقصف والدمار وفي مقدمتها
منازل الزعيم علي عبدالله صالح ومنازل قيادات مؤتمرية
على مستوى الوطن ،ومايزال فرسان المؤتمر بقيادة الزعيم
الصالح في الصفوف االولى يدافعون عن الوطن والشعب حاملين
في ايديهم الكالشينكوف واغصان السالم ،داعين الى ايقاف
الحرب والعدوان في ظل حوار يمني -يمني شامل وحوار مباشر
مع السعودية ..باعتبار الحوار هو الطريق الوحيد الذي يمكن
من خالله الوصول الى سالم داخلي واقليمي ولن يتحقق على
ظهور المدرعات والدبابات وازيز الطائرات.
المؤتمر انحاز للشعب اليمني والوطن بالوقوف في وجه
العدوان الظالم الذي تعرض له ،ولم تثنه أو تزعزع من قناعاته
الراسخة ومواقفه الوطنية كل تلك الجرائم العدوانية واالرهابية
التى طالت قياداته أو مقراته وفي مقدمتها مقر اللجنة الدائمة
للمؤتمر الشعبي العام الذي تعرض للقصف من قبل الطائرات
السعودية وكذلك مقرات المؤتمر في تعز وحضرموت وابين

غير ٍآبه بكل الضغوطات واالرهاصات..
مؤكدًا على ضرورة االحتكام للحوار ومشاركة كل األطراف
السياسية في ح��وار جاد وشامل وشفاف لدراسة ومناقشة
القضايا الخالفية والخروج بحلول توافقية شاملة تحافظ على
وح��دة اليمن وأمنه واستقراره ،وع��دم جر البالد إلى صراع
طائفي و م��ذه�ب��ي ،تريد السعودية ودول الخليج تصفية
حساباتها مع إيران على الساحة اليمنية على حساب دماء االبرياء
من ابناء الشعب اليمني ..ولعل خوض الوفد الوطني مشاورات
ألكثر من عام مع وفد الرياض تأكيد على حرص المؤتمر على
السالم ،وقدم الوفد الوطني في مشاورات الكويت تنازالت
كبيرة َّ
وتحمل عراقيل وأساليب دنيئة في رحالت سفره وكل
ذلك لتأكيد حرصه على السالم ووقف العدوان والحصار..

نماذج مؤتمرية

وعدن ولحج والضالع وشبوة وذمار ،بل زادته صمودًا وثباتًا في
مواجهة العدوان السعودي..
وطيلة مايزيد عن  500يوم من العدوان السعودي على

برلمانيون
ُ
استهدفت
منازلهم
 الشيخ /يحيى علي الراعي -رئيس مجلس النواب
 الشيخ /علي أبو حليقة عضو مجلس النواب رئيساللجنة الدستورية
 ال�ش�ي��خ /عبدالجليل ج��ازمالقباطي
 عضو مجلس النواب الشيخ /نعمان البرح عضو مجلس النواب الشيخ /محسن البحر عضو مجلس النواب االس �ت��اذ أح�م��د ال�ك�ح�لان��ي -عضو مجلس النواب
 االستاذ جابر عبدالله غالبالوهباني
 ع�ض��و ال�م�ج�ل��س السياسياألعلى
 -عضو مجلس النواب

اليمن ،ظل المؤتمر الشعبي العام في كل بياناته وتصريحات
وحوارات قياداته يعلن موقفه المبدئي الثابت الرافض للعدوان
وضرورة رص الصفوف داخليًا وخارجيًا ،رافضًا كل المغريات

المؤتمر أعلن رفضه للعدوان وتمسكه
بالسيادة الوطنية منذ الوهلة األولى

دعا المؤتمر الشعبي العام كوادره وجماهيره
ال��ى االصطفاف الوطني وااللتحاق بالجيش
واللجان الشعبية
تعرض المؤتمر وقيادته وكوادره الستهداف
ممنهج بسبب مواقفهم المنحازة للوطن
وسيادته
قدم المؤتمر الشعبي العام أكثر من ()6000
شهيد دفاعًا عن الوطن
المؤتمر وقيادته انحازوا للوطن والشعب ولم
تثنهم التهديدات واإلغراءات واالستهداف

قيادات المؤتمر وكوادره في مقدمة
صفوف الجبهات الوطنية

< جبهة الوازعية  -القيادي عبدالجبار رباش
< جبهة ت�ع��ز «ن �ج��د ق�س�ي��م»  -ال�ق�ي��ادي
عبدالولي الجابري
< جبهة الراهدة والشوافية  -القيادي الشيخ
محمد منصور
< جبهة صرواح  -القيادي الشيخ /صالح بن
سودة طعيمان والشيخ /محمد الزايدي
< جبهة نهم -الشيخ عبدالله عاصم وآل
عاصم والشيخ درهم الشليف وآل ربيد وآل
الجرادي وآل معصار.

تنويه حول مؤسسي المؤتمر
< سقط سهوًا اسماء هيئة
الرئاسة للمؤتمر التأسيسي
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام
ال��ذي عقد اجتماعه في 24
اغسطس 1982م وذلك في
العدد الذي أصدرته الصحيفة
بمناسبة االحتفال بالذكرى
لتأسيس المؤتمر..
ال��ـّ 34
وح��رص �ًا م��ن��ا ع��ل��ى اكتمال
الصورة لدى أعضاء المؤتمر
وأنصاره وجماهير الشعب،
فإننا ننشر أسماء هيئة رئاسة
المؤتمر التأسيسي وهم:

 ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح -رئيسًا
وعضوية:
 -1االستاذ حسين عبدالله
المقدمي
 -2الدكتور عبدالكريم
االرياني
 -3الدكتور أحمد األصبحي
كمقرر عام ومساعدين له
 -1االس��ت��اذ /ص��ادق أمين
أبوراس
 -2االستاذ /عبدالحميد
الحدي

أم��ا أسماء رئيس ُوأعضاء
اللجنة العامة الذين انتخبوا
من اللجنة الدائمة فهم:
 علي عبدالله صالح رئيسًاوعضوية:
 عبدالعزيز عبدالغني د .عبدالكريم االرياني حسين المقدمي أحمد حسين الشجنيد .حسن محمد مكيد .أحمد األصبحي عبدالحميد الحدي -عبدالسالم العنسي

وعلى ذكر دور المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره
وانصاره في مواجهة العدوان السعودي إلى جانب جماهير
الشعب نذكر باختصار وايجاز نماذح من استبسال ابطال
المؤتمر الشعبي العام في بعض الجبهات وميادين البطولة
والشرف وفي المقدمة جبهة الوازعية التي بذل فيها أعضاء
المؤتمر بقيادة الشيخ عبدالجبار رباش أغلى التضحيات ،حيث
استشهد الكثير من اقاربه وابناء قبيلته وقدموا الغالي والنفيس
وفي المقدمة ارواحهم لدعم ومساندة الجيش واللجان الشعبية
ودفاعًا عن الوطن والشعب من قوات العدوان والغزاة..
وكذلك في جبهة تعز نجد قسيم التى قاد فيها المعارك
الشيخ عبدالولي الجابري عضو مجلس ال�ن��واب وق��د اصيب
واستشهد اكثر من  25شخصًا من اقاربه من الدرجة األولى
والثانية ،وكذلك في جبهة باب المندب وذوب��اب التي سطر
فيها أعضاء المؤتمر وق��وات الجيش واللجان الشعبية اروع
المالحم البطولية في الدفاع عن الوطن وسيادته واستطاعوا
ر غ��م امكاناتهم المتواضعة استعادة المنطقة وتحقيق
االنتصارات االسطورية على الغزاة واإلرهابيين ..وفي جبهة
ك��رش تقف قبائل حميدة وق��د ق��دم المؤتمر فيها خيرة
كوادره واعضائه ،اضافة إلى مجاميع من ابناء الشويفة والراهدة
بقيادة الشيخ محمد منصور والذي استشهد من افراد اسرته
اكثر من  20شخصًا ..أما في جبهة صرواح مأرب فقد شكل
صمود وتضحيات ابناء مارب بقيادة صالح بن سوده طعيمان
ومحمد الزايدي عضوي اللجنة الدائمة للمؤتمر الكثر من
سنة ونصف شكل انموذجًا ال مثيل له في الثبات والصمود
ورباطة الجأش والتضحية والبطولة ..وبالمثل ال يزال ابطال
المؤتمر وانصار الله وقوات الجيش واالمن واللجان الشعبية في
مديرية نهم صامدين ثابتين في الدفاع عن الوطن ومواجهة
المرتزقة والعمالء الذين يستهدفون كل شيء في نهم من
منازل المواطنين واالسواق الشعبية وغيرها بالقصف الجوي
والمدفعية والزحف المستمر بالمرتزقة وعناصر القاعدة الذين
يسقطون صرعى على يد ابناء نهم والجيش واللجان ،وفي
مقدمة صفوف ابناء نهم الشيخ عبدالله عاصم رئيس فرع
المؤتمر الشعبي العام والشيخ احمد درهم الشليف ود.خالد
معصار عضو مجلس النواب والشيخ علي الجرادي ،وأسرة ربيد
وغيرهم من أبناء نهم األبطال..
هذا بشكل مختصر ونماذج فقط لدور المؤتمر وقياداته
وكوادره في مواجهة العدوان ومرتزقتهم في تعز والحديدة
ولحج والضالع وإب وال�ج��وف وحجة وأب�ي��ن وصنعاء وذم��ار
وغيرها من المحافظات ..أم��ا في جبهة الحدود فلنا معها
وقفات كثيرة..

