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متابعات

يف بيان صادر عن اللقاء التشاوري للمؤتمر وحلفائه

أحزاب التحالف تقرر املضي يف إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
¿ أكد اللقاء التشاوري للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه التمسك بالعملية الديمقراطية ،والتي
تمثل االنتخابات ،جوهرها والتصدي لكل المشاريع ،االنقالبية باالضافة الى تمسك المؤتمر
وحلفائه بالحوار كخيار حضاري لحل كافة القضايا تحت سقف الدستور والقانون.
ودعا اللقاء التشاوري الذي انعقد األربعاء الماضي المؤسسات الدستورية لتحمل مسئولياتها
في اإلعداد والتحضير لالنتخابات النيابية وفق القانون الناقد واجرائها في موعدها وتضمين
الئحة اللجنة العليا لالنتخابات توصيات االتحاد األوروبي ،كما دعا المنظمات المحلية والدولية
الى الرقابة على االنتخابات باعتبارها حقاً للشعب وليس لألحزاب ..فإلى نص البيان:

املشرتك يستخدم
الحوار إلعاقة
االستحقاقات
الدستورية
وإفتعال األزمات

يقف الأمر عند هذا احلد بل �إن تلك الأحزاب �سعت �إىل
تقدمي الدعم للعنا�صر التخريبية يف بع�ض مديريات
املحافظات اجلنوبية واملتحالفة مع عنا�صر تنظيم
القاعدة وعملت على التماهي مع تلك العنا�صر وتوفري
الغطاء ال�سيا�سي لها وتقدمي التربيرات ملا ترتكبه من
�أعمال �إرهاب واغتياالت وقتل للأبرياء من املواطنني
واجلنود وهم ي��ؤدون واجبهم للحفاظ على الأمن
وال�سكينة العامة للمجتمع ..ولي�س �أدل على ذلك من
�أن تلك الأحزاب مل ت�صدر �إىل اليوم بياناً واحد ًا يندد
مبا ترتكبه تلك العنا�صر الإرهابية والتخريبية من
�أعمال �أ�ضرت ب�سمعة الوطن وم�صاحلة واقت�صاده
وبال�سياحة واال�ستثمار فيه.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 ۹يف ظل الأو�ضاع والتطورات التي ت�شهدها ال�ساحة
الوطنية واملحاوالت الرامية �إىل افتعال املزيد من
الأزم��ات ال�سيا�سية من قبل بع�ض القوى التي ال
يا جماهري �شعبنا اليمني
تريد اخلري لليمن والتي تتزامن مع حملة �إعالمية
بعد �أن مت ا�ستنفاد كافة ال�سبل ومن خالل اللجان
خارجية م�شبوهة ت�ستهدف ت�شويه �صورة اليمن
املتعددة التي تفرعت عن جلنة املائتني وجد امل�ؤمتر
�أم��ام ال��ر�أي العام اخلارجي عقد امل�ؤمتر ال�شعبي
ال�شعبي العام وحلفا�ؤه �أن امل�سئولية جتاه الوطن
ال��ع��ام و �أح����زاب التحالف الوطني الدميقراطي
وال�شعب حتتم عليهم حتمل امل�سئولية واحلفاظ
اللقاء الت�شاوري املو�سع الذي �ضم ممثلي امل�ؤمتر
على امل�ؤ�س�سات واال�ستحقاقات الد�ستورية وتفويت
ال�شعبي العام وحلفا�ؤه يف جلنة الإع��داد والتهيئة
الفر�صة �أمام اللقاء امل�شرتك بعدم ال�سماح بالو�صول
للحوار الوطني و�أع�ضاء الهيئة الوزارية والنيابية
�إىل فراغ د�ستوري وامل�ضي باجتاه �إجراء االنتخابات
وال�شوروية للوقوف �أم��ام ما تو�صل �إليه احلوار
النيابية يف موعدها الد�ستوري لأن��ه من احلمق
ومناق�شتها مب�س�ؤولية وطنية واتخاذ القرارات التي
ال�سيا�سي جت��اوز �إرادة ال�شعب واال�ستحقاقات
من �ش�أنها جتاوز تلك امل�شاكل والأزم��ات املفتعلة،
الد�ستورية واال�ستخفاف بها .
يف �إطار احلفاظ على الثوابت الوطنية ويف مقدمتها
يا �أبناء �شعبنا اليمني الأبي:
اجلمهورية والوحدة والدميقراطية.
�إن ق��رار �أح��زاب التحالف الوطني الدميقراطي
م�سرية
أمام
�
املو�سع
وقد وقف اللقاء الت�شاورى
ً
عملية ا لإع���داد والتهيئة للحوار الوطني والتي حكرا على الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية  ..وهو فبدال من الوقوف بجدية وم�س�ؤولية �أمام احلوار التنازالت التي كان يقدمها امل�ؤمتر ال�شعبي العام امل�ضي نحو �إجراء االنتخابات النيابية يف  27ابريل
مت االتفاق على ت�شكيلها يف ال�سابع ع�شر من يوليو الأمر الذي ظلت �أحزاب اللقاء امل�شرتك تتجاهله من الوطني عمدت �أح��زاب امل�شرتك على طرح ق�ضايا وحلفا�ؤه مبزيد من التعنت والإ�صرار على فر�ض 2011م ،هو ت�أكيد على مت�سك امل�ؤمتر ال�شعبي العام
2010م والتنازالت التي قدمت من قبل ممثلي امل�ؤمتر خالل الت�سويف واملماطلة يف احلوار لإ�ضاعة الوقت وجزئيات لي�س لها عالقة بق�ضايا احل��وار اجلاد �أطروحاتهم ور�ؤاهم و�أنه ما مل يتم القبول بها كما وحلفائه بالنهج الدميقراطي وعدم التفريط بهذا
و�إدخال البالد يف فراغ د�ستوري .
وامل�سئول وال باالتفاقات املوقعة وتعاملت مع هي ف�إنه لن يكون هناك حوار وال انتخابات  ..ومل املك�سب الوطني العظيم الذي اقرتن بقيام اجلمهورية
ال�شعبي العام وحلفائه يف �سبيل الو�صول �إىل حوار
اليمنية يف 22مايو 1990م،
وطني ج��اد وم�سئول يلبي
�إمياناً ب�أن �إجراء االنتخابات
ط��م��وح��ات �أب��ن��اء ال�شعب
م�سئولية وطنية وتاريخية
ال��ي��م��ن��ي وي���ع���زز م���ن دور
ب��اع��ت��ب��اره��ا ح���ق���اً م��ك��ف��وال
امل ��ؤ���س�����س��ات ال��د���س��ت��وري��ة
د�ستورياً لل�شعب ولي�ست حكر ًا
وقد خل�ص اللقاء الت�شاوري املو�سع �إىل القرارات والتو�صيات التالية -5 :يدعو امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه كافة املنظمات املحلية اللقاء املو�سع من �أية حماوالت ت�ستهدف عرقلة �إجراء االنتخابات
وي��ح��اف��ظ على املكت�سبات
للأحزاب..
النيابية..
 -1مباركة القرارات ال�صادرة عن اجتماع �أحزاب التحالف الوطني والدولية �إىل امل�شاركة يف الرقابة على االنتخابات النيابية املقبلة.
الوطنية.
ولهذا ف�إن �أغلب التحديات التي
الدميقراطي الذي انعقد يوم الأحد املوافق 2010/10/31م والقا�ضية  -6يجدد امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه دع��وة �أح��زاب اللقاء  -10ي�ؤكد اللقاء املو�سع مباركته وت�أييده للإجراءات التي تتخذها
واط���ل���ع ع��ل��ى م���ا راف���ق
يواجهها الوطن من النزعات
امل�شرتك العودة �إىل طاولة احلوار واالنخراط يف العملية االنتخابية القيادة ال�سيا�سية بزعامة الرئي�س علي عبداهلل �صالح ملواجهة الإرهاب،
بامل�ضي يف �إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها املحدد.
تلك امل�سرية من حم��اوالت
ال�شمولية وث��ق��اف��ة ا لإل��غ��اء
 -2الت�أكيد على مت�سك امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه بالعملية عرب مراحلها املختلفة ..وترك �أ�ساليب التعنت والتن�صل عن التزاماتها ورف�ض التدخل اخلارجي ب�ش�ؤون بالدنا ب�أي �شكل من الأ�شكال ويحيي
متعمده الفتعال ا لأزم���ات
الت�ضحيات العظيمة التي يقدمها �أبناء القوات امل�سلحة وا لأم��ن
الدميقراطية .والتي متثل االنتخابات جوهرها والت�صدي لكل امل�شاريع جتاه العملية الدميقراطية والنكث باالتفاقات .
والإق�صاء ودع��وات الكراهية
وا�ستخدام احل��وار لإعاقة
االنقالبية �أو حماولة �أي طرف كان التمرد على العملية الدميقراطية  -7ي�ؤكد اللقاء الت�شاوري املو�سع �أن االنتخابات حق د�ستوري مكفول واملواطنون ال�شرفاء يف مواجهة الإره��اب والعمل من اجل تر�سيخ
وال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف ال ميكن
اال�ستحقاقات الد�ستورية
جلماهري �شعبنا داعياً كافة �أبناء ال�شعب �إىل االلتفاف وامل�شاركة الفاعلة الأمن واال�ستقرار.
�أو ال�شرعية الد�ستورية.
جت��اوزه��ا �إال بالدميقراطية
وممار�سة االبتزاز بالتلويح
و�إ�شاعة ثقافة العفو والت�سامح
� -3إن امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفاءه يجددون الت�أكيد على مت�سكهم لإجناح هذا اال�ستحقاق الوطني الذي يعد من مكت�سبات الثورة اليمنية  -11ي��دع��و اللقاء املو�سع �إىل تكاتف ج��ه��ود اجلميع لإجن��اح
با�ستخدام الورقة ا لأمنية
والقبول بالر�أي والر�أي الآخر
باحلوار كخيار ح�ضاري حلل كافة الق�ضايا حتت �سقف الد�ستور والوحدة املباركة وعدم ال�سماح لأي قوى امل�سا�س بهذا احلق املكت�سب خليجي،20وجعله حدثاً مميز ًا لتعزيز ج�سور التوا�صل واملحبة
وتهييج ال�����ش��ارع �ضد تلك
وذلك لن يتحقق �إال عرب جت�سيد
والقانون وااللتزام بالثوابت الوطنية ...م�ؤكدين يف الوقت ذاته �أن باب �أو اتخاذه مربر ًا لتنفيذ �أجندة خا�صة ومكا�سب حزبية �ضيقة..
مع �أ�شقائنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والعراق باعتبار ذلك
اال�ستحقاقات الد�ستورية
امل��م��ار���س��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة
احلوار �سيظل مفتوحاً �أمام اجلميع �سواء قبل االنتخابات �أو �أثناءها  -8تفعيل عملية التوا�صل مع اجلماهري من قبل �أحزاب التحالف م�سئولية وطنية.
ال
وال��ت��ي م��ن امل��ف�تر���ض �أن
واحرتام �إرادة ال�شعب..
�أو بعدها..
الوطني الدميقراطي ك�شركاء �أ�سا�سيني يف العملية الدميقراطية « َر َّب َنا ا ْف َت ْح َب ْي َن َنا َوبَينْ َ َقوْمِ َنا ِبالحْ َ ِّق َو�أَنتَ َخيرْ ُ ا ْل َفاتحِ ِ نيَ»
تخ�ضع ل��ل��م�����س��اوم��ة ك��ون
ك���م���ا �أن ال�������ص���ع���وب���ات
 -4يدعو امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحلفا�ؤه امل�ؤ�س�سات الد�ستورية والتفاعل مع االنتخابات النيابية التناف�سية بني امل�ؤمتر ال�شعبي العام �صدق اهلل العظيم
االنتخابات هي حق لل�شعب
وال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
لتحمل م�سئولياتها يف الإعداد والتح�ضري لالنتخابات النيابية وفق و�أحزاب التحالف الوطني الدميقراطي وبقية الأحزاب والتنظيمات
ي�ستطيع من خاللها اختيار
وتعزيز ا لأم���ن واال�ستقرار
القانون النافذ و�إجرائها يف موعدها ..ويحملها م�سئولية �أي ت�أخري يف ال�سيا�سية وامل�ستقلني .
صادر عن اللقاء التشاوري املوسع ملمثلي املؤتمر الشعبي العام وحلفائه يف لجنة
ممثليه يف ال�سلطة الت�شريعية
يتطلب م�ؤ�س�سات د�ستورية
تنفيذ ذلك اال�ستحقاق الد�ستوري والقانوين..وت�ضمني الئحة اللجنة  -9يدين اللقاء الت�شاوري املو�سع وي�ستنكر كافة �أعمال الإرهاب
اإلعداد والتهيئة للحوار الوطني والهيئة الوزارية والنيابية والشوروية
ويف رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة
منتخبة من ال�شعب۹.
والتخريب التي ت�ستهدف �أمن الوطن وا�ستقراره ووحدته، ..ويحذر
العليا لالنتخابات تو�صيات االحتاد الأوروبي .
�صدر يف « » نوفمرب 2010م
واملجال�س املحلية ولي�ست

املؤتمر وحلفاؤه
يجددون التأكيد
على تمسكهم بالحوار
تحت سقف الدستور
والقانون

االنتخابات حقاً
مكفو ً
ال للشعب
وليست حكراً
لألحزاب

على املؤسسات الدستورية تحمّل مسؤولياتها يف اإلعداد والتحضري لالنتخابات النيابية

القرارات الصادرة عن اللقاء التشاوري

( )%50على ال�شحن اجلوي بعد مروره من جهاز الأ�شعة ال�سينية.
وبني التقرير انه مل يتم اكت�شاف وجود الطردين �إال عرب معلومات
¿ فضحت اليمن المزاعم واألكاذيب التي روجت لها الحملة اإلعالمية الظالمة ضد ها
ويو�ضح التقرير الإج��راءات الأمنية يف املطارات اليمنية والآثار
ا�ستخباراتية فقط حددت نوع ورقم بولي�صة ال�شحن!! وللأ�سف �أن هذه
على خلفية مسرحية الطرود المشبوهة  ،فعلى الرغم من عدم اقتناع الرأي العام الداخلي
املعلومات مل ت�صل �إىل اليمن ب�شكل عاجل ويف موعدها باعتبارها �شريكاً
ال�سلبية التي جنمت عن حادث عبد املطلب يف دي�سمرب 2009م على
والخارجي بهذه األكذوبة فقد حرصت اليمن تقديم الحقائق من المختصين والفنيين
املطارات اليمنية والناقل الوطني ( اليمنية)  ،ونتائج حادثي الطردين
�أ�سا�سياً وفاع ًال مع املجتمع الدويل ملكافحة الإرهاب.
بهذا لشان حيث قدمت وزارة النقل تقريراً إلى مجلس الوزراء في اجتماعه األخير أوضح
يف مطار دبي و�إي�ست ميدالندز بربيطانيا ،وما مت اتخاذه من �إجراءات
و�أكد وزير النقل خالد �إبراهيم الوزير انه وبالرغم من العثور على
إن نتائج حادثي الطردين في مطار دبي وإيست ميدالندز ببريطانيا لم يُكتشفا في أي
الطردين �إال �أن اكت�شاف �أنهما يحتويان على مواد متفجرة كان �صعباًَ
قوية و�أكرث �صرامة يف املطارات اليمنية عقب حادث عبد املطلب ومنها :
من مطارات الدوحة ودبي وبريطانيا برغم أنها تمر عبر أجهزة تفتيش حتى وإن كانت
 -1لقد مت اتخاذ �إجراءات قوية و�أكرث �صرامة يف املطارات اليمنية
�أي�ضاً يف مطار دبي ومطار �إي�ست ميدالندز بربيطانيا برغم الأجهزة
اتفاقية شيكاغو ال تلزم دولة الترانزيت بذلك إال أنها تفتش فع ً
ال.
ومت توفري العديد من الأجهزة احلديثة بهدف حماية وت�أمني املطارات
املتقدمة والإمكانيات الكبرية لديها وعلى �سبيل املثال ..يف مطار دبي
و�سالمة امل�سافرين وحركة الطريان من �أي �صورة من �صور التدخل
مل يتمكنوا من اكت�شاف املواد املتفجرة يف الطرد عندما �أدخلت يف جهاز
غري امل�شروع مبا يف ذلك الك�شف عن �أي متفجرات �أو �شحنات م�شبوهة
الفح�ص االعتيادي ،وكذا عند �إدخالها يف جهاز فح�ص املتفجرات وحتى
وجميع الإجراءات الأمنية يف املطارات اليمنية ت�سري مبعايري م�ساوية
عند �إح�ضار الكالب البولي�سية املدربة( والتي حا�سة �شمها تفوق
للمعايري الدولية لأمن الطريان.
الأجهزة احلديثة) مل يتمكنوا من اكت�شافها ..ومل يكت�شفوا ذلك �إال
بالفح�ص اليدوي وفك علبة احلرب..
اجراءت جديدة
وبعد مو�ضوع الطرود امل�شبوهة مت اتخاذ �إجراءات �أكرث �صرامة
م�ؤكدا �إن خروج الطردين عرب اليمن مل يكن ب�أي حال من الأحوال
منها :
�إهما ًال �أو تق�صري ًا من الأجهزة اليمنية يف املطار ،و�إمنا هو تطور العمل
 -1تفتي�ش الطرود وال�شحنات الربيدية بواقع ( )%100يدوياً
الإرهابي الذي مل يك�شفه �أي مطار.
وبا�ستخدام جهاز الك�شف عن املتفجرات بعد مرورها من جهاز الأ�شعة
وقال �إن قيام احلكومة الأملانية حالياً مبنع الطريان �إليها من اليمن
ال�سينية.
وكذلك احلكومة الربيطانية �سابقاً� ،إ�ضافة �إىل الإج��راءات املتخذة
 -2تطبيق الك�شف ال��ي��دوي
م��ن قبل �أم��ري��ك��ا وبع�ض ال��دول
الأوروبية مبنع ال�شحنات القادمة
بواقع  %50على ال�شحن اجلوي
من اليمن �أمر غري �صحيح وال
ال�����ص��ادر بعد م���روره م��ن جهاز
يف مطار دبي
يخدم اإلجراءات األمنية يف
الأ�شعة ال�سينية.
هذه الق�ضية وال �إج��راءات حماية
 -3بدء تطبيق ما ي�سمى باعتماد
الطريان املدين.
لم يتمكنوا من
�رار �شركة اللوفتهانزا مطار صنعاء تتطابق
وكالء ال�شحن اجلوي مبا ي�ضمن
كما ان ق�
اكتشاف الطرد إال ترخي�صهم وف��ق�اً لال�شرتاطات
تعليق رحالتها �إىل اليمن وب�شكل
مع املعايري الدولية
الدورية وا�ستمرار الرقابة الدولية
مفاجئ دون �إعطاء �إ�شعار م�سبق
بالفحص اليدوي
عليهم و�سحب الرتاخي�ص على من
ح�سب ما تقت�ضيه �أنظمة وقوانني
اليلتزم بتطبيق هذه اال�شرتاطات.
ال���ط�ي�ران ال����دويل الي��وج��د فع ًال الطردان لم تكتشفهما
 -4عمل تقييم �شامل للكا�شفني
��دواع �أمنية حيث �أن
ما ي�برره ب� ٍ
خروج الطردين لم يكن
احدث االجهزة يف
الهجمات الإرهابية حتدث يف كثري
العاملني على الأج��ه��زة الأمنية
من ال��دول ورد فعل
وت��رخ��ي�����ص��ه��م وف��ق��اً للمعايري
اللوفتهانزا مطاري دبي وبريطانيا
بسبب إهمال وإنما يعكس واال�شرتاطات الدولية.
ب����إي���ق���اف ال���رح�ل�ات �إىل م��ط��ار
 -5ت�شديد الإج��راءات الأمنية
�صنعاء الدويل مبالغ فيه حيث �أن
تطور اساليب اإلرهابيني املختلفة يف جميع منافذ املطار مبا
الإجراءات الأمنية يف مطار �صنعاء
املعلومات
فيها الك�شف والتفتي�ش على الركاب
تتطابق مع املعايري الدولية و�سبق
والأمتعة واملناطق املقيدة ملنع
�أن اتخذت �إجراءات خا�صة لرحالت
اللوفتهانزا ح�سب طلبها وال يوجد االستخباراتية فقط
قرار بريطانيا بمنع االخرتاقات ومتابعة اجلاهزية
�أي �شكوى من النواحي ا لأمنية
ب�صورة دورية من قبل الأجهزة
(اليمنية ) ليس له
العامة كشفت وجود الطردين
املخت�صة.
باملطار ،م�شريا اىل �أن الهيئة
 -6يتم الإع��داد حالياً لت�شكيل
ال�ستقبال
للطريان املدين م�ستعدة
أي مربر
ولم يبلغ اليمن
وحدة حديثة لأمن املوانئ اجلوية
فريق �أمني للت�أكد من الإج��راءات
املركزي يف �إطار الإجراءات الأمنية التي �أقرت اللجنة الوطنية لأمن املطارات.
�ضمن وحدات الأمن املركزي وهي
الأمنية املطلوبة وتطبيق �إجراءات
الربيدية
وال�شحنات
الطرود
تفتي�ش
اجلديدة
إجراءات
ل
ا
الطريان املدين يف اليمن ا�ستحداثها يف املطارات اليمنية و�ستكون وت�شمل
وحدة �أمنية متخ�ص�صة ب�أمن وحماية املطارات من �أي �أفعال تخريبية
رحالتها.
على
�إ�ضافية تراها ال�شركة منا�سبة
وك�شف وزير النقل خالد ابراهيم الوزير عن اعتزام احلكومة اليمنية متخ�ص�صة ب�أمن وحماية املطارات من �أي اعمال تخريبية و�إرهابية بواقع ( )%100يدوياً وبا�ستخدام جهاز الك�شف عن املتفجرات بعد �أو �إرهابية وتعمل على التطوير واالرتقاء باخلدمات الأمنية وم�ستوى
ا�ستحداث وحدة حديثة لأمن املوانئ اجلوية �ضمن وحدات الأمن وتعمل على التطوير واالرتقاء باخلدمات الأمنية وم�ستوى الأداء يف مرورها من جهاز الأ�شعة ال�سينية ،وتطبيق الك�شف اليدوي بواقع الأداء يف املطارات۹ .

أكذوبة الطرود

حملة حاقدة شوهت سمعة اليمن باطال

