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أكد عدد من السياس��يين والمثقفي��ن أن التحالف القائم بين المؤتمر 
الش��عبي الع��ام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم يع��د من أهم التحالفات 
الوطنية االس��تراتيجية التي يجب أن تس��تمر وأنه يج��ب على قيادات 
هذه المكونات السياس��ية أن ال يكرروا أخطاء تحالفات س��ابقة فشلت 
وجلب��ت معه��ا ك��وارث لليمن، ومنه��ا التحالف م��ع الحزب االش��تراكي 
وم��ع اإلصالح الذي أثر على البلد ونس��يجه االجتماع��ي ووحدته، ولعل 
ما يج��ري اليوم من عدوان وقتل ودمار يعد االصالح واالش��تراكي أحد 

أسبابها وعنوانها األبرز.
»الميث��اق«: إن ضمان نجاح ه��ذا التحالف هو  وقال��وا ف��ي تصريحات ل�
عدم االستماع لدس��ائس المرجفين، إلى جانب التزام الكامل بالدستور 
والقوانين في اتخاذ القرارات لتس��يير الب��الد واالبتعاد عن التصرفات 
والق��رارات األحادية واإلقص��اءات، وجعل القوانين ه��ي الفيصل في كل 

ذلك.. فإلى الحصيلة :

 ق��ال الكاتب والمحلل السياسي/ عبدالوهاب 
الشرفي: 

هذا التحالف يكتسب أهميته من أهمية المرحلة التي 
تأسس فيها والظرف الوطني بالغ الخطورة الذي يستدعي 
مثل هكذا تحالف يتسم بالديمومة والتماسك والثقة 

المتبادلة..
مضيفًا: أن تحالف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 
الله وحلفائهم خطوة غاية في األهمية وكانت في الواقع 
مطلوبة منذ وقت مبكر ألنها ستسهم في تعزيز الجبهة 
الداخلية وتنظيم األدوار وتوحيدها لمواجهة العدوان 
عسكريًا وباتجاه تفعيل األداء السياسي وإدارة البلد أمام 
المخاطر المحدقة به نتيجة للعدوان الهمجي الذي تشنه 

 سنة ونصف.
ُ
السعودية على بالدنا منذ

وأعرب عن تمنياته لهذا التحالف النجاح واالستمرارية ، 
ولعل األمر الذي يجب أن يراعيه المؤتمر وأنصار الله، هو 
أنه إذا لم يستوعبا اللحظة الصعبة واالستثنائية التي يمران 
بها فإن وضعهما بعد هذا التحالف هو أكثر حساسية من 
ُدمًا 

ُ
ذي قبل، وأن الحفاظ على التحالف وتعزيزه والسير به ق

إلى األمام من أجل مصلحة البالد يتطلب التزام الجميع بما 
تفق عليه من التزام بالدستور والقوانين، واتخاذ القرارات 

ُ
أ

وتسيير البلد وفقًا لذلك وعبر مؤسسات الدولة بعيدًا عن 
الخطوات والتصرفات المنفردة أو المتهربة أو المخالفة 
لما اتفق عليه او التي قد تتم من خ��ارج المؤسسات بأي 
ُدمًا، وهذه 

ُ
صورة من الصور، وبالتالي يمكنهما المضي ق

هي شروط بقائه ، ونرجو أن ال يكون تحالفًا آنيًا أو ما يسمى 
بتحالف الضرورة.

  المستشار والصحفي ثابت الحاشدي تحدث قائاًل:
 اليمن أواًل وثانيًا وثالثًا هي كل شيء في حياتنا ، لذلك 
 تأسيس المؤتمر الشعبي العام وكل اعضاء وانصار 

ُ
ومنذ

المؤتمر من همهم األول واألخير هو اليمن وأمنه واستقراره 
ووحدته وتطوره.

لع المرء على بعض وثائق المؤتمر ووثائق 
ّ
وعندما يط

األحزاب األخرى سيجد اختالفًا كبيرًا بينهما ، فالمؤتمر 
الشعبي العام هو الحزب الوحيد الذي ليس مؤدلجًا واليتبع 

أي جهة خارجية، وهو التنظيم الذي استفتى على وثائقه 
ونظامه الداخلي شعبنا اليمني ويقدم التضحيات تلو 
التضحيات من أجل الوطن والشعب ، ال��ذي يدعو دائمًا 

للحوار بين كافة الفرقاء.
ب المصلحة الوطنية العليا ويرفض 

ّ
مشيرًا الى المؤتمر يغل

العدوان ويدخل في تحالف وطني استراتيجي مع أنصار 
الله وشعارهما هو اليمن أواًل ونتمنى أن يسير هذا التحالف 
بخطى ثابتة في الحاضر ويصب خيره في المستقبل الذي 

ينشده شعبنا.. 
وقال: بالفعل هناك تجارب مريرة فقد سبق وأن تحالف 
المؤتمر الشعبي العام واإلص��الح ، والمؤتمر واالشتراكي 
تب لها من فشل وعدائية وتنافر، 

ُ
تب لتلك التحالفات ما ك

ُ
وك

لكن أعتقد أن قيادة المؤتمر وكوادره وقواعده وأنصاره 
وكذلك قيادة اإلخوة في أنصار الله وكوادرهم وأنصارهم 
يدركون خطورة المرحلة وخطورة أي تصادم او خالف 
بينهما - ال سمح الله - ويحسبون ألف حساب لهذا، ولو 
تتبعنا سير التصريحات وطبيعة التحالف والخالفات التي 
كان البعض من هنا وهناك يحاول أن يثيرها بين الطرفين 
منذ عام ونصف، لوجدنا دائمًا الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق - رئيس المؤتمر، وكذلك السيد 
عبدالملك الحوثي ، ي���ردان عليهم برفض أي خالفات 
ويخرسون األلسن ، إدراكا منهما أن الخالفات ال محل لها وال 
يجب أن تمر ولن يسمح بها، وهذا المبدأ تقريبًا سيسير في 

الفترة الحالية والقادمة.
واضاف: اليوم المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجدوا 
أن��ه الب��د من تحالف وثيق بينهم وبين مختلف األح��زاب 
والمكونات التي ترفض العدوان  لرص الصفوف ومد جسر 
متين نمر عليه للمستقبل اآلمن الكريم، وبهذا التحالف أيضًا 
نستطيع أن نشكل - وقد حصل هذا منذ عام ونصف - حصنًا 
منيعًا يصد كل التآمرات الخارجية ويوقف نزيف الدماء 
اليمنية التي ُسفكت بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم.
فكان البد من إيجاد حل لصد العدوان ويكمن هذا الحل 
في التحالف مع أنصار الله ومن معهم من األحزاب وإعادة 
الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بمجلس النواب وتشكيل 

مجلس سياسي يقوم بمهام إدارة شئون البالد وتمكين 
مجلس النواب من ممارسة دوره وصالحياته  الدستورية 
بحكم أنه المعني بتسيير شئون البلد كونه منتخبًا ومستمدًا 
شرعيته من الشعب اليمني، ويمكنه مساندة المجلس 
نه تحالف المؤتمر وحلفاؤه وأنصار  السياسي ال��ذي كوَّ
الله وحلفاؤهم وبتأييد شعبي ُمنقطع النظير، حتى في 
سيطر عليها أدوات العدوان.. 

ُ
المحافظات والمناطق التي ت

وننصح من أجل استمرارية التحالف بين هذين القطبين 
وعدم الوقوع في أخطاء التحالفات السابقة بأن تكون الثقة 
بينهما كبيرة وأال يلتفتا ألي شائعات، وعدم السماح - أيضًا-  
ألي مكايدات أومهاترات إعالمية ، والتوافق على إيجاد 
ميثاق شرف إعالمي وسياسي، كما ننصح بعدم إقصاء أو 
تهميش أي قوى سياسية داخل األرض اليمنية بمن فيهم 
شارك قياداتها في العدوان على اليمن ، 

ُ
األح��زاب التي ت

وتمنى أن يتم توجيه الدعوة لكافة القيادات السياسية 
 التي تتواجد داخل األراضي اليمنية 

ً
المؤيدة للعدوان خاصة

، وفتح حوار شامل معهم.
 قال الكاتب والمحلل السياسي محمدعبده الشجاع:
 التحالف القائم بين المكونات السياسية التي أثبتت 
صمودها تحالف روتيني فالموضوع أكبر من ذل��ك، نحن 
اليوم نقف على عتبات مؤامرة خطيرة، وحقد لم يكن 
ليتوقعه أحد، ومرتزقة سياسيين واعالميين أثبتوا أنهم 
دمى تملك شيء من الوطنية وال تجيير سوى المناكفات 

والعيش خارج المنطق.
وإذا ما عدنا قلياًل إلى الوراء لنتذكر حادثة رفع المصحف 
كحكم بين الجميع كان أول من رفضه وخرج عليه من كانوا 
يتشدقون بالدين والوالء والبراء والوطنية، بحجة أن الرئيس 
السابق ال يفي بالوعود، وهي كانت رؤية سيئة بدليل أنهم 
اليوم خارج ذلك الواقع الذي تصوروه.. ويمكرون ويمكر 

الله والله خير الماكرين.
مشيرًا إلى أننا أم��ام مرحلة سياسية خطيرة تستدعي 
القلق والخوف، كل ذلك ال بد أن يكون على المستقبل وليس 
ه وانصار  على التحالف، اليوم ما يجمع حزبي المؤتمر وحلفاء
الله وحلفاءهم أكبر من مبادرة أو اتفاقية، يجمعهم دماء 

الشهداء، ومجازر االطفال التي ارتكبها العدو، يجمعهم 
اقتصاد تعرض ألبشع عملية تدمير بلغت خسائره عشرات 

المليارات من الدوالرات.
مضيفًا: كانت التحالفات تلعب على حبل السياسة، اليوم 
ال بد على التحالفات باألمس أن تلعب على حبلي السياسة 
والوطنية البحتة لتقرر مصير مستقبل الشعب اليمني.. 
كما أننا اليوم أمام آلة اعالمية مقيتة، قنوات ومرتزقة، لم 
نَر أحدًا من هؤالء يدعو للسالم.. الجميع يزعمون أنهم على 

مشارف صنعاء يهتفون للدم ويحلمون باالجتياح األخير.
ودعا الشجاع كل من ما زال لديه وجهة نظر في الداخل 
من جماعة بعينها أو شخص بعينه أن يقول بصوت مرتفع 

ال للعدوان ال للمجازر، وكل المكونات يمنية.
معتبرًا العفو العام المزمع قرار شجاع إذا ما تقبله اآلخرون 
الذين لم يتلوثوا بسفك الدم وعادوا إلى وطنهم، ال بد من 
كسر حاجز االنقسام الذي تؤسس له دول الخليج، اليوم 

لدينا إعالمان أحدهم في الرياض واآلخر في صنعاء.
أنا لست متخوفًا فاالختالف سنة الحياة، إنما كل ما جرى 
منذ عام ونصف سيوحد اليمنيين ال مكان لليائسين، الشعب 
اليمني ثالثون مليون، يلتقي ويختلف في كثير من النقاط، 
بينهم المهندس والمثقف والسياسي، البد على الجميع 

أن يعي ذلك.
ناصحًا األط��راف السياسية أن تجعل من الشعب الذي 
يخرج كل يوم إلى الساحات متحمسًا لسالم وأمن دائمين 
هو الفيصل، كما أن الشهداء هم شهداء الشعب والوطن، ال 
شهداء لمشروع بعينه أو جماعة معينة أو حزب أو فئة.. 
الشعب ضحى كثيرًا من أجل أن يعيش بكرامة، غير أن بعض 
السياسيين والمتمصلحين والمؤدلجين لألسف كانوا وما 
زالوا يتصدرون المشهد كتابعين، نريد التحرر من الوصاية 
الدولية واالقليمية، فنحن شعب ال ينقصنا شيء من الناحية 
التاريخية والجغرافيا.. لذا يجب أن تكف دول االقليم بما 
فيها ايران والسعودية يدها عن اليمن، كما يجب أن يتعاملوا 
مع دولة لها ثقافتها وسيادتها، وهذا لن يكون ما لم تكن 
هناك صحوة من الداخل، يكفي التعلق بأنظمة ال تصدر 

سوى الموت والدمار ومشاريع الوهم.

الشرفي: 
التحالف بين المؤتمر 
وأنصار الله  قائم على 

االلتزام بالدستور والقانون

الحاشدي: 
يجب االستفادة 

من التجارب 
السابقة وعدم
 تكرار األخطاء

الشجاع: 
عليهم أن يجعلوا 

الشعب الصامدة هو 
الفيصل والمرجع

  استطالع: عبد الكريم المدي

في يوم ال�24 من أغسطس1982م كان الشعب اليمني  على موعد مهم 
وتاريخي، فبعد أن أقدم الرئيس األكثر إقدامًا على مستوى اليمن والمنطقة 
العربية على اتخاذ قرار السير في إنشاء تنظيم سياسي ينهي حاالت العمل 
الحزبي السري ويخرجه من تحت الطاولة الى  فوقها، تم في هذا التاريخ 
اإلعالن عن ميالد المؤتمر الشعبي العام بعد استبيان، تم إنزاله الى عموم 
أبناء الشعب اليمني وأخذ مختلف اآلراء والمالحظات حول مشروع الميثاق 
وإنشاء كيان سياسي لكل أبناء الوطن، وكان من أبرز وثائقه الميثاق الوطني 
عنوان بارز ومحدد لتوجهاته في مختلف القضايا السياسية واالجتماعية 
والثقافية واالقتصادية  لبلورة الرؤية الوطنية وإنضاجها بصورة تدريجية 
الى أن أثمر في تعزيز الجبهة الداخلية وإنعاش االقتصاد من خالل استخراج 
النفط واالهتمام بالزراعة وبناء السدود واالهتمام بالتعليم والصحة وغير 
ذلك من المجاالت المرتبطة بخدمة اإلنسان اليمني، وقبل ذلك تحقيق األمن 
واالستقرار، واستنادًا الى ذلك بدأت خطوات متسارعة نحو تحقيق الوحدة 

اليمنية التي تحققت في ال�22 من مايو 1990م.
وأع��ود ألربط كل ذلك باالستقرار السياسي الذي تحقق بفضل الله تعالى 
ثم بوجود المؤتمر الشعبي العام الذي استوعب جميع التيارات من اإلخوان 
المسلمين والبعث والناصريين واليساريين والمستقلين.. الكل كان يعمل 
تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام كحزب او كيان جامع في مرحلة مهمة 
للغاية لوالها لكان الوطن سيظل تحت رحمة التجاذبات الحزبية التي تعمل 
من خلف الستار والمرتبطة بأجندة خارجية وتعمل بالوكالة وفق توجهات 
معينة منذ مابعد ثورة ال�26 من سبتمبر 1962م وحتى مجيئ الشهيد 

إبراهيم الحمدي والذي كان لديه رؤى تقدمية ويسعى لبناء دولة مدنية بعد 
االنقالب األبيض على المرحوم القاضي عبدالرحمن اإلرياني وما تاله من أوضاع 
مضطربة تمثلت في اغتيال الحمدي والغشمي وتفجر الحرب بين الشمال 
والجنوب وكل تلك األحداث تم احتواؤها تدريجيًا واسكتت أصوات البنادق في 
المناطق الوسطى وبدأ عهد جديد قاده باقتدار وحكمة الزعيم علي عبدالله 
صالح الذي كان مدركًا أن تأسيس مجتمع ديمقراطي هو البداية الصحيحة 
الستيعاب كل القوي السياسية التي تعمل سرًا، فهذا هو علي عبدالله صالح، 
س.  س والمؤسَّ وهذا هو المؤتمر الشعبي العام الذي ال يمكن الفصل بين المؤسِّ
 وبعد تحقيق الوحدة واإلعالن عن التعددية السياسية كان لزامًا مواكبة 
التغيرات، ووفقًا لدستور الجمهورية اليمنية عمل المؤتمر  ضمن األحزاب 
التي أعلنت عن نفسها بعد قيام الوحدة وكان هناك مشروع دمج بين المؤتمر 

والحزب االشتراكي لكن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح.
ولألمانة فقد تحققت إن��ج��ازات كبيرة في حكم المؤتمر وتحمل العبء 

األكبر في بناء الوطن والدفاع عن الوحدة والديمقراطية وتوالت األحداث 
وبدأت مرحلة من التآمر على المؤتمر  ومؤسسه وعلى الوطن بأكمله سواء من 
خالل محاولة االنفصال الفاشلة عام 94م أو بافتعال مشكلة جزيرة حنيش 
وتم حلها عبر التحكيم الدولي، كما أنجز المؤتمر مع القوى السياسية انتخابات 
نيابية في 93و 97و 2003م، ورئاسية في 99و2006م، ومحلية في 
2001و2006م.. هذه محطات انتخابية أسس مداميكها األولى المؤتمر  

بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح. 
ورغم كل هذه النجاحات فإن التآمر على القائد والمؤتمر ظهر من جديد، 
فبدأت  حلقة الربيع العربي وحالة الفوضى التي مايزال الشعب اليمني وعدد 
من الشعوب العربية تدفع أثمانًا باهظة باألرواح واإلمكانات التي ُبنيت على 
مدى عقود ُدمرت بسبب نزوة شيطانية وإرادتين داخلية وخارجية على 
هدف واحد وهو تدمير وطن واجتثاث كيان مهم اسمه المؤتمر الشعبي العام 
واغتيال  قياداته الوطنية وفي المقدمة الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح.

وبعد إنجاز نقل السلطة سلميًا لهادي  عام 2012م حاول الفار ومن تحالف 
معه تفتيت المؤتمر او حله او مصادرة قراره ليكون شاهد زور من خالل 
استبعاد قياداته المخلصة وتسليمه لقيادات هزيلة ليست أهاًل لمهمة قيادة 

حزب بحجم المؤتمر الشعبي العام.
كل تلك المؤامرات حاولت تقليص دور المؤتمر منذ 2011م والتضييق 
على الحريات العامة وازدادت وتيرة القمع وسجن الصحفيين في عهد من 
رفعوا شعار ارح��ل، وكانت الكارثة الكبرى هي محاولة اإلطاحة بمشروع 
دولة كادت أن تصل الى اكتمال مظاهرها بشكل أقوى  وتوالت األحداث الى 
استدعاء العدوان الخارجي بقيادة الشقيقة التي تحاول إعادة شق الوطن إلى 
شطرين، بل والمجتمع واألحزاب واأُلسرة الواحدة، وكان المؤتمر هو الهدف 
االول، فدفعت عشرات الماليين لشق وحدة المؤتمر أو لتغيير قياداته او 

الستنساخ نسخة منه في الخارج.
 لكن كل تلك المؤامرات فشلت وإن كان الوطن والشعب يدفع كلفة كبيرة ثمنًا 
لذلك.. ونحن نحتفل بذكرى التأسيس ونهنئ الزعيم وكل قيادات وأعضاء 
المؤتمر وأنصاره نقول: إنه وبرغم كل المؤامرات إال أن قناعات أغلبية  أبناء 
شعبنا اليمني، بل وأحزاب المعارضة وقياداتهم العقالنية صرحوا وبالفم 
المليان بأهمية الحفاظ على المؤتمر الشعبي العام كحزب وسطى يقبل باآلخر 
بعد ان جربوا فشلهم، ومن جديد ها هو المؤتمر يثبت أنه الحزب المرتبط 

بوطنه والمحافظ عليه.
عضو اللجنة الدائمة

 محمد عبده سفيان

عاصفة  
الشعب

عام ونصف ومايزال العدوان الهمجي البربري 
الغاشم والحصار الجوي والبري والبحري مستمرًا 
على وطننا وشعبنا اليمني من قبل حكام مملكة 
بني سعود وإمارات الخليج وأنظمة الشر العربي 
والعالمي المتحالفين معهم في عاصمة الجرم 
العربي تحت ذريعة اعادة الشرعية للفار هادي 

ومن معه في فنادق الرياض.
سبعة وعشرون مليون يمني يتعرضون لقصف 
ال��ط��ائ��رات الحربية التابعة لتحالف ال��ع��دوان 
ال��س��ع��ودي بمختلف أن���واع األس��ل��ح��ة بما فيها 
المحرمة دوليًا.. )27( مليون يمني محاصرون جوًا 
تلوا 

ُ
وبرًا وبحرًا.. عشرات اآلالف من المدنيين ق

صيبوا معظمهم من النساء واالطفال بقصف 
ُ
وأ

ط��ائ��رات ال��ع��دوان والمواجهات المسلحة بين 
الموالين للعدوان وبين الجيش واللجان الشعبية.
ت��دم��ي��ر ش��ام��ل للبنى التحتية م��ن ط��رق��ات 
وجسور وم��دارس ومعاهد وكليات وجامعات 
ومنشآت صناعية وعسكرية وأمنية ورياضية 
وكهرباء واتصاالت وموانئ ومطارات وحدائق 
بقصف طائرات العدوان من أجل أن يعود الفار 
ه��ادي ومن معه في فنادق الرياض الى كرسي 
السلطة ويحكموا 27 مليون يمني بالقوة وبسالح 

السعودية وإمارات الخليج.
ع��ن أي شرعية يتحدثون؟ شرعية القتل 
والدمار والخراب وشرعية سلمان وغلمانه الذين 
يريدون أن يكون حكام اليمن مجرد عبيد يقّبلون 

أقدامهم ويقتاتون من فضالت موائدهم؟!
على حكام السعودية وإمارات الخليج أن يدركوا 
كل االدراك أن الشعب اليمني هو الوحيد الذي 
يقرر من يحكمه فهو صاحب الشرعية ومالك 
السلطة ومصدرها ولن تستطيع أية قوة إجباره 
على قبول شرعية القتلة والمرتزقة والعمالء 
الذين فرطوا بسيادة اليمن واستقالله وقبلوا 
بتدنيس ترابه الطاهر وقتل ابنائه وتدمير 

مقدراته وقبضوا ثمن ذلك  أموااًل مدنسة.
يوم 20 أغسطس الجاري قال الشعب اليمني 
كلمته الفصل من خالل تلك الحشود الماليينية 
في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.. قال لحكام 
السعودية وإمارات الخليج وحلفائهم من حكام 
الدفع المسبق في الدول العربية وللعالم أجمع 
ولمجلس األمن الدولي واألمم المتحدة والجامعة 
العربية: أنا الشعب اليمني.. أنا صاحب الشرعية 
ومالك السلطة ومصدرها ول��ن تفرضوا علينا 

شرعيتكم أبدًا.

أنا الشعب زلزلة عاتية
ستخمد نيرانهم غضبتي

ستخرس أصواتهم صيحتي
أنا الشعب عاصفة طاغية

أنا الشعب قضاء الله في أرضي.. أنا الشعب
على قبضة إصراري

سيفنى كل جبارولن يقهر تياري
أنا النصر ألحراري

غداة الحشر في أرضي.. أنا الشعب
أنا الماضي.. أرى مصرع آالمي

أنا الحاضر.. أحالمي على مفرق أيامي
أنا المستقبل الزاحف في أرضي.. أنا الشعب

»الشاعر اليمني/ علي عبدالعزيز نصر«

: »  « ناشط�����ون ل�

على المؤتمر وأنصار الله إلغاء »التقاسم« إلنقاذ اليمن

 علي محمد الزنم

في ذكرى التأسيس واالنطالقة


