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اإلرياني: الدولة املـدنية
 هي الحل الشامل لكل التحديات

علي الشعباني : 

 قال الدكتور عبدالكريم 
االرياني- النائب الثاني 

لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام المستشار السياسي 

لرئيس الجمهورية- إن 
الدولة المدنية الحديثة 
هي الحل الشامل لكل 
التحديات التي يواجهها 
المجتمع اليمني اليوم.

وأش���ار ال��ى أن ممثلي 
الفكر التقليدي الرافض 
للدولة المدنية الحديثة 
ظلوا مواجهين وبمقاومين 
لتي  ا المساعي  ب��ش��دة 
عمل جيل ما بعد الثورة 
السبتمبرية وحتى اليوم 
على ترسيخها في طريق 
ب��ن��اء ال���دول���ة المدنية 

الحديثة.
ج���اء ذل���ك ف��ي رس��ال��ة 

وجهها الدكتور عبدالكريم اإلرياني امس  للمجتمعين في مؤتمر إشهار تيار الوعي المدني وسيادة 
القانون »توق« - ألقاها االخ زيد الذاري، عبر الدكتور االرياني عن سعادته بإشهار هذا التيار الذي قال 
بأنه حلم جميل وغاية نبيلة لنخبة من جيل ظل أربعة عقود يعمل جاهدًا من أجل بناء الدولة المدنية 

الحديثة التي لم تتحقق حتى اليوم.. »الميثاق« تنشر نص رسالة الدكتور عبدالكريم االرياني.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

االخوة األعزاء لم أكن ألحرص على حضور مناسبة أكثر من حرصي على حضور حفلكم هذا الذي 
تشهرون فيه حلمًا جمياًل وغاية نبيلة لزمالء ونخبة من جيلي ألكثر من أربعة عقود.

وإني إذ أشارككم بهذه الكلمة حريص كل الحرص على تأكيد دعمي ومساندتي لجهودكم النبيلة 
وخطواتكم المباركة هذه التي تؤسس لفعل مؤتمر يقود الخطى ويستحثها وصواًل الى تحقيق حلم 

بناء الدولة المدنية الحديثة.
 الحاضرون جميعًا: أنا سعيد بما تعملونه اليوم وأتذكر أنني عندما عدت الى الوطن بعد الدراسة في 
الخارج كنت وزمالئي من الشباب اليمنيين الذين درسوا في الجامعات االجنبية نختلف حول قضايا عدة 
بسبب انتماءاتنا الفكرية وااليديولوجية لكن الهدف الواحد الذي كان يوحدنا هو بناء الدولة المدنية.
وقد واجهنا مقاومة شديدة من بعض ممثلي الفكر التقليدي الرافض للدولة المدنية الحديثة 
والذين أطلقوا على الشباب الساعين في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة آنذاك نعت »العصريين 

والخريجين«.
 وقد أفنى العديد من زمالئي حياتهم في سبيل السعي نحو بناء الدولة المدنية لكنهم واجهوا 
تحديات كبيرة جعلت هذا المشروع التحديثي والتنويري هدفًا لم يتحقق حتى اليوم.. ولكن اليزال 
هدفنا جميعًا ان الدولة المدنية الحديثة هي الحل الشامل لكل التحديات التي تواجهنا اليوم ألنها 

ببساطة تعيد المبادرة للمجتمع بكل فئاته.

وأّكد السفير األمريكي أن قرار مجلس األمن 
»2014« ك��ان مهمًا ألسباب ع��دة أهمها أن 
المجتمع الدولي أوضح- وألول مرة- وجهة نظره 
حول الوضع في اليمن، مضيفًا وحقيقة التصويت 
باإلجماع على القرار دليل واضح بأن العالم بأسره 
متوحّد في نظرته بشأن األوض��اع في اليمن 
وكيفية إنهاء األزمة، وحقيقة القرار نفسه، فقد 
تحدّث المجتمع الدولي بوضوح بأن الحل يجب أن 
يكون سلميًا، وأن يأتي في إطار المبادرة الخليجية 
واالتفاقات التي توصلت إليها األطراف اليمنية 
نفسها عبر المفاوضات، باإلضافة إلى المطلب 
الواضح للمجتمع الدولي في وجوب وقف العنف 
والسماح باالحتجاجات السلمية ووجوب مساءلة 

المسئولين من الطرفين عن أعمال العنف. 
وفي إشارة إلى تفسيرات غير واقعية لمضامين 
القرار ق��ال السفير األمريكي »حقيقة األمر 
أنه لم يكن في نية أولئك الذين صاغوا القرار 
تأييد موقف أي من الطرفين. فلقد كانت النية 
هي إيضاح توّقعاتنا بأن كال الطرفين يتحمالن 
مسئولياتهما في التفاوض بجدية والوصول إلى 
حل سياسي لهذه األزمة، مضيفًا »والمأساة التي 
نواجهها في اليمن في الوقت الراهن هو أن كال 
الطرفين لم يتحمال مسئولياتهما بشكل جدي«. 
وفيما رأى السفير األمريكي أن القرارات التي 
من شأنها تحقيق تقدم في الحل السياسي لألزمة 
تكمن في يد الرئيس علي عبد اهلل صالح؛ فقد 
أكد فايرستاين أن القرار »األممي« لم يعف 
المعارضة من المسئولية أيضًا. مردفًا »فعلى 
المعارضة أال تختبئ خلف عدم توقيع الرئيس 
علي المبادرة الخليجية كعذر لعدم استعدادهم 
التخاذ خطوات ضرورية قد تساعد في تسريع 

وتيرة الحل السياسي«.. 
وردًا على مزاعم مرونة المعارضة وحدها 
مع مقترحات جاء بها السيد جمال بن عمر قال 
فايرستاين  »هناك سوء فهم في االعتقاد بأن 
جمال بن عمر جلب أفكارًا إلى اليمن«. موضحًا 
أن المفاوضات حول المبادرة الخليجية بدأت في 
يوليو واستمرت حتى سبتمبر، وكانت بين كال 
الطرفين »وأنا اعتقد أن كال الطرفين قد أظهرا 
مرونة ونضجًا في مفاوضاتهما، كما أعتقد أننا كنا 
واضحين جدًا في اإلشادة خاصة بنائب الرئيس 
وياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب اآلنسي 
على جهودهم في المفاوضات الثنائية، وكذا 
إيجاد مسودة لتنفيذ المبادرة الخليجية، وفي 
حقيقة األمر فنحن قريبون جدًا من إكمال تلك 
االتفاقية«. وأش��ار السفير فايرستاين إلى أن 
وسائل اإلعالم التي تناولت ما دار خالل استقبال 
الرئيس علي عبد اهلل صالح له مؤخّرًا كان غير 
دقيق وأوضح »في حقيقة األمر لم نتحدث بشأن 
توقيع المبادرة الخليجية«، مضيفًا »ما أراد 

الرئيس مناقشته معي هو اآللية التنفيذية وليس 
المبادرة الخليجية«. 

وتأكيدًا لما تضمنه ق��رار مجلس األم��ن من 
انتقادات للمظاهر المسلحة المرافقة للمسيرات 
التي تخرجها أح��زاب المشترك انتقد السفير 
األمريكي تدجيج المظاهرات بالمسلحين وقال 
»المظاهرات االحتجاجية تحدث في كل أرجاء 
العالم فقد كان لدينا مظاهرة احتجاجية في 
مدينة نيويورك واستمرت ألكثر من شهر حتى 
اآلن وذل��ك لم يتطلب وج��ود جنود مسلحين 

لحماية المتظاهرين«. 
وف��ي إش���ارة إل��ى اس��ت��خ��دام المتظاهرين 
ك��دروع لتغطية الهجوم على المواقع األمنية 
قال فايرستاين »أعتقد أن قرار مجلس األمن 
يعكس حقيقة أنه ولألسف كان هناك أمثلة 
لى  إ لمسلحة  ا لعناصر  ا بعض  تسّللت  حيث 
المظاهرات واالحتجاجات السلمية واستخدمت 
أولئك المتظاهرين كغطاء للهجوم على المواقع 

األمنية، وهذا عرض أمن المتظاهرين السلميين 
للخطر بدون ضرورة«.

وأّكد السفير األمريكي أن مسئولية الحكومة 
هي السماح بالتظاهر فيما مسئولية المتظاهرين 

عدم القيام بأعمال عنف خالل المسيرات.
وتعليقًا على المواجهات التي شهدتها الحصبة 
ومدينة صوفان ومناطق أخرى من العاصمة عقب 
صدور قرار مجلس األمن الدولي قال جيرالد 
فايرستاين »من المحبط جدًا أنه بداًل من المضي 
قدمًا في إكمال تلك اآللية يتباطأ الطرفان في 
تنفيذ ذلك ويجران أقدامهما بتثاقل، ومرة أخرى 
يضعان سلطاتهما في أيدي أناس ال يريدون 
أن يروا حاًل«. .وفيما يتعلق باآللية التنفيذية 

للمبادرة الخليجية التي تم وضعها بين المؤتمر 
والمشترك قال: اآللية التي ناقشها كال الطرفين 
ال تتطلب استقالة رسمية لرئيس الجمهورية، 
ولكنها بالتأكيد ستنقل قيادة البلد إلى يد نائب 

الرئيس مع حكومة ائتالفية. 
ونفى السفير األمريكي مزاعم تغيير مواقف 
الواليات المتحدة إزاء اليمن والعالقات الثنائية 
والتعاون بين الحكومتين، مشيرًا إلى أن حل 
األزمة اليمنية التي تعيشها اليمن اليوم يتصدر 
أولويات أمريكا، ويأتي بعدها التعاون في مكافحة 
اإلرهاب، ثم حل األزمة االقتصادية واالجتماعية، 
مؤكدًا قناعته بمستوى التعاون الذي حظي به 
هذه األيام، غير أن فايرستاين استدرك القول 
»لكن ما رأيناه من جراء األزمة السياسية هو 
عمليات أكثر عدائية نفذتها القاعدة.. فمحاولة 
القاعدة السيطرة على زنجبار وأجزاء أخرى من 
أبين فهذا الشيء لم نعهده من قبل، كما أنه 

شيء يدعو لقلق للواليات المتحدة واليمن«. 
ونفى السفير األمريكي مزاعم المعارضة 
عن استخدام السلطات اليمنية أسلحة أمريكية 
ضد المتظاهرين وأن زي��ارة الوفد األمريكي 
مؤخّرًا مرتبط بذلك وقال »ال يوجد لدينا هكذا 
معلومات، كما أن زي��ارة الوفد لم يكن لها أي 

عالقة بذلك«. 
ج��اء ذل��ك في ح��وار صحفي أجرته ونشرته 
أسبوعية »الصحوة« في عددها الصادر الخميس، 
أّكد فيه السفير األمريكي أن المسئولية إزاء 
معاناة 25 مليون يمني تقع على عاتق الطرفين. 
معربًا عن قلقه من كارثة إنسانية، ومن أن 
هذه القيادات ال تقوم بواجباتها والتزاماتها 

ومسئولياتها إزاء الشعب.

> أكد األخ عبده الجندي نائب 
وزي��ر اإلع��الم سقوط 21 شهيدًا 
من المدنيين المؤيدين للشرعية 
الدستورية و66 جريحًا منهم 5 
من رجال األمن ، و 37 من رجال 
القوات المسلحة سقطوا برصاص 
ميليشيات الفرقة واإلصالح وأحزاب 
اللقاء المشترك في مناطق متفرقة 

خالل األسبوع الماضي .
وق��ال نائب وزي��ر اإلع���الم في 
مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء 
إن نائب رئيس الجمهورية غادر 
إلى أمريكا إلجراء فحوصات طبية 
اعتاد على إجرائها كل عام، متوقعًا 
عودته الى أرض الوطن الخميس 
القادم لمواصلة الحوار مع األطراف 
السياسية الخراج اليمن من االزمة 

الراهنة
وأض��اف: إن نائب الرئيس رتب قبيل 
مغادرته اليمن مع مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، 
والدكتور عبداللطيف الزياني األمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه سيتم التوقيع على المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية في القريب 
العاجل بهدف الوصول األمن إلى إجراء 
انتخابات مبكرة تخرج اليمن من األزمة 

الراهنة.
وحذر الجندي الشباب المعتصمين في 
الساحات من مكر حزب اإلص��الح بهم 
وجحوده لهم كما جحدوا بالرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حسب 

تعبيره .
م��ؤك��دًا أن��ه ال عهد ل��إص��الح فهم 
ينكثون بالعهود ويتلونون كالحرباء 
بحسب مقتضيات مصالحهم الشخصية 
واألنانية وأن الشباب الذين يستخدمهم 
ح��زب االص��الح كمطية له في تحقيق 
أهدافه السياسية سيتركهم بعد أن 
يحقق أهدافه وسيكونون أول ضحاياه.. 
مشددًا على ضرورة محاسبة الفاسدين 

أينما كانوا.
وخاطب الجندي الشباب المعتصمين 
بأن اليسمحوا لحزب اإلصالح أو أي جهه 

أخرى باستخدامهم حطبا لمحرقتهم.
داعيا في الوقت نفسه اللواء المنشق 
على محسن قائد الفرقة األولى مدرع 
إلى ترك حماية المعتصمين للدولة لكي 

تتحمل المسئولية الكاملة بحمايتهم 
من أي اعتداءات. وقال: يجب أن تبقى 
االسلحة بعيدة عن المتظاهرين، محماًل 
في الوقت نفسه الدولة المسئولية عن 

حماية المعتصمين ومسيرتهم. 
المتكررة للتيار  وع��ن االنقطاعات 
الكهربائي توقع الجندي بأن يتم إصالح 
وإع��ادة التيار الكهربائي خالل األيام 
األربعة القادمة ، مطالبا في الوقت 
نفسه الجهات المعنية ممثلة ب��وزارة 
الكهرباء والطاقة بوضع الحلول السريعة 

للكهرباء. 
وبخصوص األزمة الراهنة في اليمن 
اكد الجندي ان مايجري فعاًل ليس بالربيع 
العربي وانما هو صراع على السلطة ومن 
يظفر بها قبل اآلخر فحسب وهي فتنة 
قد تؤدي الى ضياع ما بنيناه وحققناه 

من انجازات وطنية وقومية في الوطن 
العربي خالل نصف قرن من الزمان وثمن 
الجندي دور وموقف السفير األمريكي 

بصنعاء المتوازن .
الفتًا إلى أن أح��زاب اللقاء المشترك 
تعمّدت إغ��الق الجامعات والمدارس 
العادتنا الى العصور البدائية )ندرس 
تحت األشجار والخيام( وناشد الجندي 
احزاب اللقاء المشترك بأن يعودوا الى 
جادة صوابهم وأن يسارعوا إلى الجلوس 
على طاولة الحوار للبدء سريعًا بتنفيذ 

المبادرة الخليجية. 

> على هامش زيارته إلى الملكة العربية السعودية 
الطاهر  لجثمان  ا تشييع  في  للمشاركة  الشقيقة 
لصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز، 
قام المناضل األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
بزيارة لألخوة يحيى علي الراعي رئىس مجلس النواب 
األمين العام المساعد للمؤتمر وياسر العواضي عضو 
اللجنة العامة عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء لشئون الدفاع واألم��ن وزير اإلدارة المحلية 

الدكتور رشاد محمد العليمي، عضو اللجنة العامة الذين 
يستكملون عالجهم في الرياض جراء اإلصابات التي 
تعرضوا لها في الثالث من يونيو الماضي جراء االعتداء 
اإلرهابي الذي استهدف فخامة األخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة وهم يؤدون صالة 
الجمعة في األول من رجب الحرام في جامع دار الرئاسة.
وقد اطمأن نائب رئيس الجمهورية على وضعهم 
الصحي وتماثلهم للشفاء، وتمنى لهم التعافي السريع 
والشفاء العاجل ليعودوا بسالمة اهلل إلى ارض الوطن 

بخير وعافية..كما جرى خالل اللقاء الحديث عن األوضاع 
والمستجدات على الساحة الوطنية والدعاء إلى اهلل 
العلي القدير أن يخرج اليمن من هذه المحنة العصيبة 

انه على كل شيء قدير.
هذا وقد رافق نائب رئيس الجمهورية في هذه الزيارة 
وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ووزير الدولة 
لشئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحالني 
ووكيل وزارة المغتربين جالل عبدربه منصور هادي 

وعضو مجلس الشورى يحيى قحطان.

نائب الرئيس يزور الراعي والعليمي والعواضي في السعودية

على الشباب أال يسمحوا 
لحزب اإلصالح باستخدامهم 

حطبًا ملحرقتهم

سيتم إصالح وإعادة 
التيار الكهربائي خالل 

األيام القادمة

نائب وزير اإلعـــالم: 

نائب الرئيس سيعود من رحلته العالجية ملواصلة الحوار مع األطراف السياسية

قال سفير الواليات المتحدة األمريكية في اليمن جيرالد فايرستاين: إن قرار األمم 
المتحدة »ليس شيئًا قاباًل للتنفيذ« فالقرار وببساطة هو وسيلة لتوضيح وجهة نظر 
المجتمع الدولي بأن التنفيذ يجب أن يكون وفقًا للمبادرة الخليجية واآللية التي ستنّفذ وفقًا 
للقرار الرئاسي الصادر في سبتمبر. مشيرًا إلى أنه ال يوجد سبب لعدم تمّكن الطرفين من 

إنجاز اآللية التنفيذية والمضي قدمًا. 

فايرستاين: اآللية التنفيذية ال تتطلب استقالة الرئيس

قرار مجلس األمن أّكد بوضوح أن الحل يجب أن يكون سلميًا،

اهاًل ايهم
خ��ال��ص ال��ت��ه��ان��ي نزفها 
لالخ العزيز خالد السعيدي 
بمناسبة ارت��زاق��ه مولود 

)ايهم(اسماه

ليد  ا مو م��ن  هلل  ا جعله   
السعادة وقر به عيني والديه.

المهنئون :
صحيفة الميثاق

المؤتمر نت
المركز االعالمي


