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برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تقف أمام استمرار االعتداءات الهمجية على مؤسسات الدولة من قبل مليشيات المشترك

رأس فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس
الجمهورية رئيس المؤتمرالشعبي العام
اجتماعاً للجنة العامة والهيئة الوزارية االثنين جرى
فيه مناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول
األعمال والوقوف أمام المستجدات على الساحة
الوطنية وخاصة مايتعلق بااللتزام بتنفيذ المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة كمنظومة
متكاملة التقبل التجزئة أو االنتقائية أو المماطلة.
ووقف االجتماع أمام االعتداءات المتعاقبة على
مؤسسات الدولة والممارسات االستفزازية بهدف
خلق الفوضى الهمجية وتعطيل األعمال واإلضرار
بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين في عملية
مكشوفة وبخطة فوضوية تستهدف في جوهرها
ضرب األركان األساسية التي تقوم عليها مرحلة
الوفاق الوطني وعرقلة الخطوات المطلوبة عاج ً
ال
لمواصلة السير قدماً في تنفيذ مضامين المبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة وافشال اعمال

أعمال الفوضى على بعض مؤسسات الدولة ستبوء بالفشل
عدم إزالة المتاريس وإخالء العاصمة من
المسلحين ستوصل المبادرة إلى طريق مسدود
وخطة اللجنة العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار
والوصول بها إلى طريق مسدود من خالل عدم
االلتزام بإزالة المتاريس والنقاط واخالء العاصمة
من القوة العسكرية والعناصر المسلحة فض ً
ال عن
االعتداءات على مقرات المؤتمر الشعبي العام كما
حدث في بعض دوائر محافظة تعز والدائرة 12
في أمانة العاصمة من قبل عناصر عدوانية خارجة
عن النظام والقانون.

المؤتمر يطالب بإغالق
معتقالت اإلصالح بالجامعة
دان م���ص���در في
ا لمؤ تمر ا لشعبي
ال����ع����ام ك����ل أش���ك���ال
ال��م��م��ارس��ات ال��خ��ارج��ة
ع��ن ال��ن��ظ��ام وال��ق��ان��ون
واالن��ت��ه��اك��ات للحقوق
والحريات التي ترتكبها
ع��ن��اص��ر ح���زب اإلص�ل�اح
ومليشيات الفرقة المنشقة
بحق المعتصمين في ساحة
جامعة صنعاء منذ عشرة
أشهر  ،ومنها ما كشفته
تقا ر ير حقو قية نشر ت
مؤخرا حول عمليات احتجاز
واع���ت���ق���ال
وت���ع���ذي���ب
وم����ص����ادرة
ل��ل��ح��ري��ات
وت��ش��ك��ي��ل
ه����ي����ئ����ات
ل���ل���ض���ب���ط
وال��ت��ح��ق��ي��ق
وت���ش���ي���ي���د
للمعتقال ت
وال��س��ج��ون خ���ارج إط��ار
القانون .
وق��ال المصدر :إن هذه
ال��م��م��ارس��ات ت��ع��د خرقا
لاللتزامات التي أقرتها
المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية المزمنة والتي
ش��دد عليها ق��رار مجلس
األم��ن رق��م  2014الذي
يحث مختلف األطراف على
تحمل مسئولياتهم تجاه
حقوق اإلنسان ،فإنها تأتي
لتكشف ا لو جه ا لحقيقي
لبعض القوى التي تزايد
إع�لام��ي��ا ب��ال��ح��دي��ث عن
النظام والقانون والدولة
المدنية والحقوق والحريات
لكنها سرعان ما تكشف
عن وجهها القبيح وتقدم
نموذجها العملي ورؤيتها
ل��ل��دول��ة المدنية والتي
تقدمه بكل وض��وح في
مساحة كيلو متر (ساحة

االع��ت��ص��ام) وال���ذي يقبع
تحت سيطرتها منذ قرابة
العام .
ودع���ا ال��م��ص��در وزراء
الداخلية والعدل وحقوق
اإلنسان بحكومة الوفاق
ت��ح��م��ل مسئو ليا تهم
واتخاذ اإلجراءات القانونية
والدستورية الكفيلة بوقف
هذه الممارسات والتحقيق
ال��ع��اج��ل فيما ورد في
تلك ا لتقا ر ير ا لحقو قية
الموثقة بالصوت والصورة
م��ن ان��ت��ه��اك��ات مطالبًا
بسرعة إطالق
ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن
وإغ������ل������اق
ال��س��ج��ون غير
ال��ق��ان��ون��ي��ة
وض�������ب�������ط
ال��م��س��ئ��ول��ي��ن
ع���ن���ه���ا وم���ن
ي��ق��ف خلفهم
وت��ق��دي��م��ه��م
للعدالة  ..والعمل السريع
ع��ل��ى رف���ع المليشيات
ا لمسلحة و ا لتشكيال ت
العسكرية خ��ارج «ساحة
االعتصام» إنفاذاً لسلطة
القانون وتنفيذا للبنود
ال��ت��ي أق��رت��ه��ا ال��م��ب��ادرة
الخليجية .
واختتم المصدر تصريحه
ب��ال��ق��ول :إن المؤتمر
الشعبي العام سيدافع بكل
قوة عن حقوق اإلنسان..
ولن يسمح للقوى الظالمية
النيل من هذه المكتسبات
وإعادة البلد للوراء.
ك���م���ا س���ي���داف���ع ع��ن
ال��م��ك��ت��س��ب��ات الوطنية
التي تحققت في األعوام
الماضية بفعل تضحيات
ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي وف��ي
مقد متها ا لد يمقر ا طية
وح��ري��ة ال���رأي والتعبير
وصيانة حقوق اإلنسان..

المؤتمر
سيدافع بقوة
عن الحقوق
والحريات

وعبر االجتماع عن تمسكه الشديد الذي ال رجعة
عنه في تنفيذ كل ماتضمنته المبادرة واآللية التي
يتعين االلتزام بها من قبل الجميع دون مراوغة أو
التفاف أو محاولة للطعن في الصدور التي تحمل
التسامح وتتمسك بإرادة الخير واألمن واالستقرار..
وتحقيق السالم والسكينة العامة داخل المجتمع.
واكد االجتماع على التعاون الكامل مع حكومة
الوفاق الوطني ودعمها في تحمل مسئولياتها

وترجمة ما تتحمله من مهام عاجلة في كافة
المجاالت األمنية واالقتصادية واالجتماعية..
وعلى وجه الخصوص توفير االحتياجات الماسة
للمواطنين وحل كافة المشكالت والمعضالت
والحيلولة دون تفاقمها.
ودعا االجتماع كافة األخ��وة المواطنين إلى
التمسك ب��روح األم��ل وع��دم التأثر بأعمال
الفوضى الهمجية التي فشلت في اضعاف بنية
الدولة واإلضرار بمؤسساتها ومرافقها المركزية
والمحلية ،والتي ستبوء بالفشل الذريع مع
افتضاح هذه السلوكيات العدائية تجاه الوطن
والشعب وأمام الرأي العام الداخلي والعربي
والعالمي.
وقد ناقش االجتماع المهام التنظيمية للمؤتمر
الشعبي العام في المرحلة المقبلة والرقي بأدائه
وتحديد مسارات العمل الحزبي المستقبلية واتخذ
ازاءها القرارات المناسبة.

في مهرجان حاشد بالعاصمة

الزوكا :المشترك يقود انقالب ًا على المبادرة

على األشقاء واألصدقاء انقاذ المبادرة من أعمال التصعيد
جدد األستاذ عارف عوض الزوكا عضو
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
رئيس دائ��رة الشباب والطالب التأكيد على
تمسك المؤتمر وحلفائه بالمبادرة الخليجية
وآلياتها التنفيذية ورفضه القاطع لكل المحاوالت
االنقالبية التي تقوم بها أحزاب المشترك من
خالل التصعيد واألعمال االستفزازية واالعتداء
على قوات الجيش واألمن.
ودعا الزوكا في كلمة المؤتمر وحلفائه -التي
ألقاها في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي
شهدته االثنين الماضي العاصمة صنعاء
وحضره مئات اآلالف من المواطنين -الجميع
الى تحمل مسئولياتهم الوطنية والدينية
واألخالقية والعمل على إخراج البالد من األزمة
الراهنة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي
لحقت به أضرار فادحة طالت مختلف الجوانب الحياتية.
وقال :لقد كشفت األزمة لشعبنا ذلك الفرق الشاسع
ال��ذي ال يقارن بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه
وأحزاب المشترك والمنشقين والخارجين على النظام
والقانون ..وأضاف :ففي الوقت الذي فيه نتألم على كل
قطرة دم تسال نجدهم يرقصون ويفرحون ويذبحون في
ساحاتهم ألعمالهم اإلجرامية كما حصل بعد تفجير جامع
دار الرئاسة.
مشيراً إلى أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه قدموا
المبادرات تلو المبادرات كان آخرها عندما أعلن بعد
التوقيع على المبادرة وآليتها وقف المسيرات والمظاهرات
المؤيدة كحسن نية لتهيئة األج��واء لتنفيذ المبادرة
وتأسيس مرحلة الشراكة الوطنية المسؤولة للحفاظ على
الوطن ووحدته ومكاسبه العظيمة ..غير أن ذلك قوبل
من قبل المشترك وشركائه بمزيد من التصعيد ومزيد
من االستفزاز ومزيد من أعمال العنف والتخريب آخرها
المسيرات االستفزازية وغير الشرعية من تعز إلى صنعاء.
وسخر األستاذ عارف الزوكا من األفعال التي تقوم بها
تلك األح��زاب ،وقال :ما يبعث على السخرية أن أحزاب
المشترك أصبحت شريكا في حكومة الوفاق إال أنها

على الحكومة تحمل
مسؤوليتها الوطنية ورفض
أجندة القوى االنتهازية

شذان :حرص المؤتمر
على تنفيذ المبادرة
دفع المشترك إلعاقتها
تضع اليوم رج ً
ال في السلطة ،وأخرى في الشارع وتدفع
بعناصرها باتجاهات تصعيدية في كافة الجوانب.
معتبراً هذه األساليب انقالبًا على المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ،وطريقاً سيقود إلى صراعات لن يحمد
عقباها.
وطالب الزوكا األشقاء واألصدقاء الراعين للمبادرة بأن

يضطلعوا بدورهم من خالل اتخاذ المواقف
الرادعة والصارمة ضد أحزاب اللقاء المشترك
وشركائهم ل��وق��ف األع��م��ال االستفزازية
والتخريبية وكل األعمال المعرقلة لتنفيذ بنود
المبادرة.
كما طالب أيضًا اللجنة العسكرية بسرعة
انجاز مهامها في إزال��ة المتارس والحواجز
والمسلحين ،وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسئولياتها تجاه
أمن واستقرار الوطن وكل قضايا ومتطلبات
المواطنين وأن تكون حكومة للشعب ال حكومة
تنفذ أجندات األحزاب والمصالح األنانية للقوى
االنتهازية التي ال تفقه من الوطن سوى تحقيق
مكاسب شخصية وفئوية.
وح��ذر ع��ارف ال��زوك��ا عضو اللجنة العامة
للمؤتمر أحزاب المشترك من مغبة التمادي في األعمال
االستفزازية ،مطالبًا في الوقت نفسه بمحاسبة من
خططوا ودبروا للمسيرة غير القانونية القادمة من تعز.
من جانبه أكد محمد شذان  -رئيس المجلس األعلى
للشباب الثوري المستقل -أن حرص المؤتمر الشعبي العام
وحلفائه على إنجاز المبادرة دفع بعض مراكز القوى في
المعارضة لتبني استراتيجية إعاقة تنفيذ المبادرة.
وقال :إن خطاب المشترك اإلعالمي والسياسي يؤكد أن
لديهم نية إلسقاط المبادرة الخليجية.
مؤكداً أنه إذا لم يتم التعامل مع تلك األحزاب بمسئولية
من قبل األشقاء واألصدقاء فإنهم قد يتمكنوا من إفشال
التسوية السياسية وهذا يعني دخول اليمن في حرب
أهلية.
وحذر شذان قيادات المشترك وأي طرف يهدد المبادرة
بأن شباب اليمن المستقل ومعهم الغالبية من أبناء اليمن
سيقفون بصرامة وحزم في مواجهة أي قوى تريد أن تقود
اليمن إلى صراعات عبثية وحروب ثارية انتقامية.
مشيراً إلى أن األط��راف والقوى التي تسعى إلفشال
المبادرة الخليجية وتقودنا نحو الفوضى واالضطراب
ستكون ضحية لمشاريعها األنانية البليدة.

