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الدكتور بن دغر في حوار صحفي:

لدى املؤمتر برنامج يلبي طموح الغالبية العظمى من أبناء اليمن
شدّد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر على أنه يفترض بعد
توقيع المبادرة الخليجية أن تنتقل الحكومة من مرحلة االئتالف إلى مرحلة التحالف ،باعتبار أن المبادرة
الخليجية ّ
شكلت برنامجاً سياسياً ووطنياً للجميع ،المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ويفترض بالجميع
أن يمضي بهذا البرنامج الوطني الكبير حتى تخرج اليمن من أزمتها مع فبراير 2014م.
وقال بن دغر في حديث مع قناة «السعيدة» الفضائية« :أنا دائماً كنت أدعو إلى مزيد من التآلف والوحدة في
الموقف السياسي ,فيما يتعلق بالقضايا الكبرى يمكن أن يكون هناك نوع ما من التباين واالختالف في الرؤى
السياسية ،أما القضايا الكبرى التي تم االتفاق على المضي فيها وفق المبادرة الخليجية فلم يعد هناك سبب
واحد يدعو للخالف».
ّ
وأكد بن دغر أن المؤتمر جذوره عميقة في المجتمع
اليمني ،وعنده برنامج يقبل به الغالبية العظمى من
السكان وهو حتى اآلن يمثل األغلبية في البرلمان
ولديه قواعد في أنحاء الوطن ،وأض��اف« :وال أعتقد
أننا في مرحلة قلق على المؤتمر الشعبي ربما آخرون
قلقون من المؤتمر».
وأردف« :ندرس كل التحوالت التي تجري بالبالد،
نعرف أننا لم نعد نحن في المؤتمر الشعبي العام
وحدنا الذين نقرر مصير البالد ،هناك من يقرر معنا
هناك طرف آخر يشاركنا السلطة بالمناصفة ،وهناك
رئيس متفق عليه هو المناضل عبدربه منصور هادي.
لدينا برنامج وهذا البرنامج في حقيقته هو المبادرة
الخليجية التي نعتبرها برنامجًا ال بد لنا أن ننجزه إذا
أردنا أن نحقق لليمن االستقرار ونحافظ على وحدة
اليمن ،ونحن ندرس األمور بعقل ومدركون أن هناك
حاجة ألن نقبل ببعضنا البعض وأال نفكر بعقلية
اإلقصاء وهذا يفرض علينا االعتراف بالطرق األخرى
على المستوى االجتماعي والسياسي والتنظيمي،
ويجب عليهم أن يعترفوا بوجود المؤتمر على نفس
المستوى».
وحول مزاعم وجود تيار في المؤتمر يدعو إلى تخ ّلي
الرئيس علي عبداهلل صالح عن رئاسة المؤتمر ،أجاب
األمين العام المساعد« :ليست األمور بهذا الشكل ولكن
بعض اإلخوان في المعارضة والقوى السياسية التي
لها خصومات مع المؤتمر تحاول أن تطرح األمور في
هذا الطريق وتصنف الناس على هذا الشكل ،صحيح
هناك بعض التباينات داخل المؤتمر فيما يتعلق ببعض
القضايا لكن مازال هناك وحدة االنتماء متماسكة،
وقضية التغيير سوف نأتي عليها وال يوجد أحد يفكر
أن يبقى مدى الحياة .البد أن يأتي يوم يقع فيه بعض
التغيير ولكن يجب أن يكون على أسس تنظيمية
صحيحة وال يخرج عن المبادرة».
وأض��اف« :أنا ال أرى أن استقالة رئيس الجمهورية
من المؤتمر منطقي على األقل هذا الحل ال يستجيب
للمصالح العليا للوطن ،كما أن عبدربه منصور هادي
يحتاج إلى المؤتمر الشعبي العام وكذا فالمؤتمر يحتاج
لعبد ربه منصور هادي في هذه المرحلة المؤتمر في
الحكومة أو خارج الحكومة حريص على أن يبقى عبد
ربه منصور هادي في موقع مهم في المؤتمر الشعبي
العام والعالقة بين منصب رئيس الجمهورية واألمين
العام سيجد لها المؤتمر الشعبي العام صيغة مناسبة
تحفظ نوعًا من التوازن داخ��ل المؤتمر ..المؤتمر
الشعبي العام متماسك حتى اآلن وألنه متماسك مازال
محتفظاً بقواعده العاملة في مختلف المناطق».
ولفت إل��ى أن «ال��ذي��ن انتقلوا
من قيادة الحزب االشتراكي إلى
المؤتمر الشعبي العام ألسباب
كثيرة أو ً
ال ننظر لألمور من منظور
تاريخي .المؤتمر واالشتراكي حققا
الوحدة وتحقيق الوحدة كان وفقًا
لبرامجهم السابقة .الكل كان مصراً
على وح��دة اليمن والكل متفق
برامجيًا وسياسيًا وعندما تحققت
الوحدة اقترب المؤتمر الشعبي
العام من الحزب االشتراكي اليمني
وفيما بعد طرحت وح��دة الحزب
االشتراكي والمؤتمر الشعبي العام
وأظ��ن كان هناك حاجة للتفكير
العميق ولكن ذلك لم يحصل منه
شيء ..كانت القضية محل خالف
ونقاش داخل المؤتمر واالشتراكي ،لهذا السبب الجزء
الكبير داخل االشتراكي انتقلوا إلى المؤتمر ،لكن
األحزاب األخرى أنا ال أدري لماذا انتقلوا إلى المؤتمر.
وأردف« :لو لم يكن المؤتمر الشعبي العام صاحب
جذور عميقة في المجتمع ولديه من التأييد الشعبي
الكبير ما كان بإمكانه أن يصمد في األزمة وكان انتهى
كما انتهت بعض أحزاب عريقة في البلدان العربية
األخرى التي مرت بثوراتها أو أزماتها ،وهي أحزاب
كبيرة وصاحبة تجربة عميقة لكن المؤتمر صمد وصمد
بشعبه وأهله وجماهيره لو لم يكن لديه أنصار أقوياء
ومؤيدون ومخلصون ما كان صمد».
وحول القضية الجنوبية قال األمين العام المساعد:
«هذه قضية مهمة جداً قبل أن تكون قضية المؤتمر
الشعبي العام ،والحقيقة نحن مع الوحدة ،كان يجب
أن نقوم بخطوات كبيرة فيما يتعلق بتوحيد الجيش
الجنوبي والشمالي في ذلك الوقت ولألسف الشديد فقد
بقيت حتى عام 94م وحدات ال تخضع لقيادة واحدة،
كانت هناك قيادتان سياسيتان في البلد قيادة المؤتمر

لو لم يكن للمؤتمر أنصار
أقوياء ومؤيدون مخلصون لما
صمد خالل األزمة
من يحمل السالح
في وجه الدولة
عدو للوطن
رئيس الجمهورية يحتاج إلى المؤتمر الشعبي العام والعكس
علينا أن ننتقل من مرحلة االئتالف إلى مرحلة
التحالف حتى تخرج اليمن من أزمتها
أقف ضد إيجاد مشكلة في هوية الجنوب
وقيادة االشتراكي وترتب على هذا بقاء بعض وحدات
الجيش في الجنوب والشمال غير موحدة وهو األمر الذي
استدعى حرب 94م أو كان ..وحسب اعتقادي ربما لو
كنا وحدنا القيادة السياسية ومضينا نحو توحيد المؤتمر
الشعبي العام والحزب االشتراكي كان سيسهل علينا
توحيد الجيش وكان يمكن أن نسقط بعض العوامل
التي أدت إلى حرب 94م ..فيما بعد 94م ربما كان
هناك حاالت إقصاء ،واإلخوان في قيادة القوات المسلحة
مدركون لخطورتها .إقصاء للقيادات العسكرية برتب
عالية أو متوسطة أو دنيا جنوبية ولذلك تالحظ أن أول
احتجاجات في المحافظات الجنوبية كانت عسكرية
ألنهم شعروا بالظلم وأن حقوقهم قد أهدرت ويترتب
عليهم أن ينتفضوا وأن يقولوا الحقيقة ،ولم نتمكن في
المؤتمر الشعبي العام في حينها أن
نلتقط التحوالت في المحافظات
الجنوبية».
وحول قضية صعدة أشار بن دغر:
«هذا الملف لم نصنعه ..الظروف
واألحداث هي التي صنعته وأيضًا
ربما شعور البعض بالغبن يضاف
إليها -لألسف الشديد -بعض
التدخالت الخارجية وك��ذا عدم
التعامل م��ع األم���ور ب��ق��در من
العدالة ..أنا دائماً أسمع من اإلخوة
ا لحو ثيين أ نهم ظلمو ا و أ نهم
لوحقوا في معتقدهم ،وأنا أقول إذا
حصل فع ً
ال هذا فيجب أن ال يبقى
وأن ال يستمر هذا الحال ،لكن هذا
ليس حجة لرفع السالح في وجه
الدولة ،وإذا افترضنا أن األحداث قد مشت وهناك ست
حروب وهناك دماء سفكت وأرواح أزهقت مع ذلك أقول
إن اليمن يستحق أن نضحي من أجله .السلطة لم تصنع
الحدث لكن الواقع هو الذي صنع هذه األحداث وربما
لم يوفق المؤتمر كليًا في التعامل مع هذه األحداث.
المؤتمر حاول الحفاظ على وحدة البالد وعلى أمنها
واستقرارها ،والبد أن نفهم أن اآلخرين عندما يحملون
السالح في وجه الدولة فهم يحملون السالح لمواجهة
الوطن وليس المؤتمر الشعبي العام».
وقال« :الناس ال يدركون هذا الشيء ،قبل المبادرة
الخليجية كانت التحالفات مختلفة ،كان هناك تحالف
المشترك ويضم الحوثيين ..أما المؤتمر فقد تحالف
مع القوى التي مازالت معه حتى اآلن ..بعد توقيع
المبادرة حصلت تباينات داخل صفوف المشترك أدت
إلى تباينات كبيرة وصلت إلى صدامات وسالت دماء،
ومازالت في صعدة وحجة ،وخوفي أن تسبب هذه
الدماء صدعاً في الوحدة االجتماعية في اليمن تقودنا
إلى ما ال نريده ألنني وبصراحة أرى أن الحوثيين

الصراع بين
الحوثيين
واإلصالح
سيوصلنا إلى
حرب طائفية

يمثلون تيار اً دينيًا معينًا هو الزيدية في اليمن،
واإلصالح في الطرف المقابل يمثل تياراً دينيًا آخر
هو السنة ،أو الشافعية في اليمن ،وهنا الخطورة إذا
استمرت هذه الصراعات وأوصلتنا إلى صراع طائفي
أو مذهبي واقتربنا من حدود التماس من المذهبين
فإن اليمن ستكون على شفا حفرة ،وأرجو أن ال نصل
إلى ذلك».
وأض��اف« :ليس للمؤتمر الشعبي العام تحالف مع
الحوثي ولكن دعني أقول لك إن الحوثي يشعر بالضيق
من سلوكيات بعض اإلخوان في المشترك ،والمشترك
يشعرون بالضيق وعدم الرضا تجاه الحوثي وهو األمر
الذي أدى إلى الصدامات بين «اإلص�لاح» والحوثي،
ودعني أقولها بكل صراحة :كل طرف سياسي سيكون
غبيًا إذا لم يبحث عن تحالفات
سياسية جديدة وم��ن لم يوسع
تحالفاته يبقى منفرد اً فيسهل
ض��رب��ه ،وال��س��ي��اس��ة تكتيكات
مستمرة فقط القضايا الوطنية
الكبرى التي يفترض أن ال يتم
فيها اللعب ،أما السياسة فيحصل
فيها بعض التناقض واالختالف
واالت��ف��اق ..نحن س��وف نقترب
مع من يقترب أكثر من القضايا
الجوهرية ..ال��ذي يحرص على
وحدة اليمن والطرف الذي ينظر أن
الدولة التي نشأت في عام 1990م
لم تعد قادرة على الصمود والبقاء
وبالتالي البد من البحث عن دولة
شك ً
ال ومضموناً ،ومحتوى جديداً ومختلفاً ،سوف نقترب
من الناس الذين يكون همهم الرئيسي هو استقرار
اليمن وأمن المجتمع ،وكلما اقتربنا من هذه القضايا
سنجد انفسنا قريبين سواء من المشترك أو الحوثيين
أو اإلخوان في المحافظات الجنوبية».
ولفت بن دغر إلى أن اللجنة العامة وجدت من األفضل
أن تعقد مؤتمرات في عدن وأخ��رى في حضرموت
والثالثة في صنعاء والرابعة في الحديدة والخامسة في
تعز وغيرها من المحافظات اليمنية لكي يُنظر للقضية
اليمنية ككل ال يتجزأ ..البعض يريد أن تكون القضية
الجنوبية كمدخل لحل المشكلة وربما البعض عندهم
هي المدخل الوحيد ،وأنا أرى أن مشكلة اليمن أكبر من
أن تحصر في زاوية واحدة ..الحالة في الجنوب متميزة
والبد من االعتراف أن هناك مشكلة والبد من معالجتها
ولكن ليست هوية ،هناك خلط بين مصطلح القضية
في الجنوب والهوية في الجنوب ،أنا شخصياً لست مع
هوية الجنوب أنا مع وجود مشكلة في الجنوب وجود
قضية الهوية في الجنوب -لألسف الشديد -البعض
يريدها جنوب عربي والبعض يريدها أن ترجع إلى ما

بن دغر يلتقي سفيري الهند ومصر باليمن
التقى الدكتور احمد عبيد بن دغر -وزير االتصاالت وتقنية
المعلومات -أمس ،أوصاف سعيد سفير جمهورية الهند الصديقة
بصنعاء.
وج��رى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون الثنائي بين البلدين
الصديقين وخاصة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.
حيث أشاد الدكتور أحمد عبيد بن دغر بما وصل اليه قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات في الهند وخاصة صناعة البرمجيات التي أثبتت
قدرتها على المنافسة في سوق االتصاالت العالمية.
مثمنًا ال��دور الذي تقوم به الحكومة الهندية في دعم التسوية
السياسية في بالدنا الخراجها من األزمة التي تمر بها ،وكذا دعم مسيرة
التنمية فيها لتجاوز آثار األزمة التي مرت بها خالل العام الماضي.
من جانبه أكد السفير الهندي حرص بالده على تقديم كل ما من
شأنه االرتقاء بعالقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال
االتصاالت وتقنية المعلومات ،مبديًا اعجابه بما وصلت اليه خدمات
االتصاالت في اليمن.
وأكد الجانبان حرص البلدين على بذل كافة الجهود التي من شأنها
االرتقاء بعالقا التعاون الثنائي وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين
والشعبين الصديقين.

كما التقى بن دغر سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة اشرف عقيل
وبحث معه عالقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ،وسبل
تعزيز تلك العالقات نحو آفاق أوسع ،سيما في مجال االتصاالت وتقنية
المعلومات.
وأكد بن دغر على عمق العالقات التاريخية واألخوية بين الشعبين
اليمني والمصري ،منوهًا الى أن الحكومة اليمنية حريصة على تلك
العالقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ،مشيداً
بمستوى التطورات التي تشهدها جمهورية جمهورية مصر العربية،
في مختلف المجاالت التي يتصدرها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات،
متمنيًا للشعب المصري تجاوز األوضاع التي يمر بها نحو المزيد من
االستقرار والتقدم واالزدهار.
من جانبه أشاد السفير المصري بالمستوى الذي وصلت اليه خدمات
االتصاالت في بالدنا ،مؤكداً على أهمية االرتقاء بعالقات التعاون
الثنائي بين اليمن ومصر بالشكل الذي يعكس عمق تلك العالقات
وتميزها الدائم والمستمر ،مشيراً الى أن تبادل التجارب والخبرات في
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ،من شأنه تنمية المصالح المشتركة
بين البلدين الشقيقين ،والدفع بها نحو التطلعات المنشودة للقيادات
السياسية في مصر واليمن.

قبل 1967م..
وحول دور المؤتمر في القضية الجنوبية أفاد بن دغر:
«نحن لم نتحرك بما فيه الكفاية لما يتعلق بالقضية
الجنوبية ،كنا نتفرج واألطراف تتصارع في الجنوب
وهذا كان خطأ ألنه يفترض على المؤتمر الشعبي العام
أن يمتلك رؤيته الخاصة لمعالجة الوضع في الجنوب
وأن يسارع إلى طرح هذه المبادرة وأن يتأكد من أنها
رؤية سليمة وتتفق مع رغبات أهلنا في الجنوب ومع
رغبات اليمنيين بشكل عام ألنه إذا نحن ذهبنا نحو
خصوصيات فإن اليمن سوف تتفتت ألننا كلنا جئنا من
هويات صغيرة لو أننا عدنا إلى هذه الهويات فلن تكون
لنا هوية يمنية واحدة.
وفيما يتعلق بلقاء المبعوث األممي جمال بن عمر
بقيادات المعارضة في القاهرة ،أوضح األمين العام
المساعد «أو ً
ال غالبية األطراف لم تحضر ومنها علي
سالم البيض ألنه ال يقبل إطالقًا بفكرة الحوار في
إطار الدولة الموحدة وهي ليست واقعية على أي حال
وهي غريبة على الرجل ولكن يبدو أن المتغيرات تغير
الناس في ثابت حياتهم السياسية وتمكنهم بفكرة فك
االرتباط يجعلهم بصورة مختلفة ولألسف الشديد يجب
أن نعترف أن هناك من يؤيدهم ومن يميل إلى هذه
الفكرة من أبناء المحافظات الجنوبية ويتبعون هذه
الفكرة ..أنا أرفض فيدرالية بين شطرين وفيدرالية
بين طائفتين ،إذا نريد أن نحافظ على دولة موحدة فال
بد أن نغادر المركزية بأي صورة من الصور ،وأنا أعتقد
أن معظم القوى تتفق معنا .لم يخرجوا بشيء لألسف
الشديد بل إنهم جعلوا األمر أكثر تعقيداً ،هناك ثالثة
تيارات األول يرى أنه الحل سوى فك االرتباط ،وتيار
ثانٍ يرى فيدرالية على أن يتم بعدها استفتاء حول حق
تقرير المصير ،وتيار ثالث يقبل بالوحدة ويبحث في
أشكال الدولة المختلفة بما في ذلك شكلها المركزي..
وأنا أرى أن المهم الحفاظ على الوحدة ،والوحدات التي
صمدت في العالم كله هي وحدات المركزية ووحدات
فيدرالية ،والفيدرالية لألسف مشبوهة عندنا ألن
البعض يراها نوعاً من األقاليم سوف تنشأ فيها دول..
لسنا محتاجين أن نضع تجربة إنسانية خاصة بنا..
التجارب أمامنا واضحة».
وفي معرض ردّه على سؤال حول حضور رئيس
المؤتمر جلسات الحوار الوطني الشامل المرتقب أجاب
بن دغر« :أنا بتقديري ال أعتقد أنه سيحضر ..علي
عبداهلل صالح حكم فترة  33سنة وهي فترة كافية..
هذه الفترة لم يحصل عليها حتى اإلمام يحيى وال يوجد
حاكم في اليمن حكم  33سنة وال أظن أن علي عبداهلل
صالح يطمح أن يمارس سياسة بعد هذا بالطريقة
التي يتصورها اآلخرون ،وال أعتقد أنه سوف يترأس
جانب المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني ،ال أظن
أنه سيغامر ..لماذا يغامر وهو لديه فرصة أن يرتاح
ويمارس حياته الطبيعية كما يمارسها أي مواطن ،هو
ال يمارس السياسة عن قرب وبحكم أنه رئيس المؤتمر
فهو مضطر أن يمارس بعض السياسة ،لكن في نهاية
المطاف لم يعد هو رئيس الدولة ..إذا أخذنا باالعتبار
أن علي عبداهلل صالح قد حكم  33عامًا وأن المؤتمر
الشعبي العام الذي يترأسه علي عبداهلل صالح لديه
أغلبية في البرلمان وأن الماليين التي كانت تحتشد
في السبعين بوحي من علي عبداهلل صالح ومن
المؤتمر يجب أن نعترف أن علي
عبداهلل صالح ال يزال لديه حضور
اجتماعي وسياسي في وعي الناس
وفي قلوبهم بدليل الناس الذين
حضروا في عيد األضحى للسالم
عليه».
وت��اب��ع ب��ن دغ����ر« :ه���ل علي
عبداهلل صالح مصرّ على ممارسة
السياسة ،أنا في تقديري الشخصي
أنه لم يعد مصراً على ذلك وليس
من مصلحته أن يصر على ممارسة
السياسة ..قد نكون نحمل علي
عبد اهلل صالح فوق طاقته ونطلب
منه فوق طاقته وما ال يستطيع أن
يفعله حتى الناس ،أنا أعتقد أنهم يطلبون منه أن يقوم
بمهام ال يستطيع أن ينفذها وأن يمارس سياسة في
وقت لم يعد بإمكانه أن يمارسها وأن يسجل مواقف
سياسية ،وأنا أعتقد أن هذا الوعي موجود عند بعض
المؤتمريين وعند بعض الناس وهذا وعي موجود منذ
 33سنة ،لماذا نريد أن نلغيه بسرعة ..أتصور أن بعض
قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام يريدون من علي
عبداهلل صالح أن يمارس نفس الدور الذي كان يمارسه
خالل الفترة الماضية ،وال أعتقد أن علي عبداهلل صالح
يريد أو يستطيع ،قد تغيرت الظروف ،والتحول الذي
حدث في اليمن أعتقد أنه ال ينظر لألمور كما كان ينظر
إليها عندما كان رئيساً لليمن ،هو يعرف أن التحول قد
أدى إلى تغير في قمة الدولة وهرمها ،وهذا التغير
ليس فقط في األشخاص ولكن في البرامج ،وأن هذا
التغير يؤثر يوميًا على الواقع ويحدث تحو ً
ال سياسيًا
كبيراً حتى في إطار التحالفات السياسية ،وتأثير القوى
السياسية يتبدل منذ األزمة حتى اآلن ويتبدل أكثر بعد
توقيع المبادرة الخليجية ،وهذا السبب هو الذي جاء
بالمعارضة إلى السلطة».

من الغباء
عدم البحث
عن تحالفات
سياسية في
هذه المرحلة

المؤتمر ..األكثر حرص ًا على
تنفيذ المبادرة ونجاح الحوار
المحرر السياسي
أكد المؤتمر الشعبي العام ويؤكد يوماً بعد
يوم انه التنظيم االكثر سلمياً وديمقراطية
وشجاعة في المواقف وثباتاً في االحداث.
نقول ذلك ونحن نعيش اجواء مرور عام كامل
على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها والتي وقعها
الزعيم علي عبداهلل صالح في العاصمة السعودية
الرياض ..ومن هنا استحق المؤتمر الشعبي العام
بقيادة زعيمه علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر
الشعبي العام -ان يكون الحزب االكثر تمسكًا
بالسالم بمفاهيمه المختلفة ألنه الحزب الوحيد
الذي وصل الى السلطة سلميًا ،وسلميًا يعني عبر
صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية العامة
والحرة والمباشرة والنزيهة في سبتمبر 1999م
وسبتمبر 2006م ومع ذلك َّ
سلم مقاليد السلطة
سلمياً ،متناز ً
ال عن عامين من حقه فيهما مواصلة
ادارة شؤون البالد وبموجب آخر انتخابات رئاسية ..
وحين نقول ان المؤتمر الشعبي العام هو واحد من
أكثر االحزاب تمسكاً بالديمقراطية  ..نقول ذلك ألنه
وعلى لسان الزعيم علي عبداهلل صالح حين قال ان
الوحدة والديمقراطية مترابطتان وال يمكن الفصل
بينهما ..وحين قال في موضوع آخر ان الديمقراطية
قضية صعبة عند البعض ولكن االكثر صعوبة من
الديمقراطية ان ال تكون موجودة.
لهذا ف��إن المؤتمر الشعبي العام حين وصل
للسلطة باالنتخابات البرلمانية في إبريل 1993م،
بأغلبية أش��رك معه في الحكم ك� ً
لا من الحزب
االشتراكي اليمني والتجمع اليمني االصالح  ..وحين
فاز في انتخابات إبريل 1997م بأغلبية مريحة لم
يلغ الديمقراطية ولم يسعَ للتضييق عليها او خنقها
ِ
بالمحاذير والقوانين او استخدام سياسة العصا
والجزرة..
وعليه فإن الزيارة الطيبة التي قام بها يوم الثالثاء
الموافق  20نوفمبر 2012م الدكتور عبداللطيف
الزياني -أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى
المقر الرئيسي للمؤتمر الشعبي العام ولقاءه
مع الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب الثاني
لرئيس المؤتمر الشعبي العام -ومعه اعضاء اللجنة
العامة للمؤتمر وقيادات احزاب التحالف الوطني
الديمقراطي وبحضور سفراء دول مجلس التعاون
الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس
األمن في بالدنا ،قد أكدت ان المؤتمر وحلفاءه قد
التزموا التزامًا كام ً
ال وأوفوا بالتزاماتهم الوطنية،
التاريخية فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية
وآليتها المزمنة ،على الرغم من تحمل المؤتمر
وحلفائه الكثير من الممارسات التي استهدفت
كوادرهم ،وذلك من أجل تغليب المصلحة الوطنية
التي ظلت همهم االول باعتبار ان مصلحة الوطن
فوق كل اعتبار حزبي أو ذاتي ..وان تجديد وحرص
قيادة المؤتمر وحلفائه على انجاح الحوار الوطني
ودعم جهود األخ عبدربه منصور هادي -رئيس
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين
العام -في تحقيق األم��ن واالستقرار وتحقيق
تطلعات ابناء الشعب اليمني ،يؤكد ان المؤتمر-
تنظيمًا وقيادة وقواعد -لهو اكثر االحزاب التزامًا
ال بها  ،وقبو ً
بالمبادرة وقبو ً
ال لآلخر طالماً في ذلك
تحقيق لكل تطلعات ابناء شعبنا العظيم..
وإن تهم اإلبطاء او التعطيل او اإلخالل بتنفيذ
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة من جانب
المؤتمر دعاوى يرفضها ويؤكد أنها ماهي إال أراجيف
وأكاذيب أدمن على ترديدها المعيقون في كل
مرحلة من مراحل تأزماتهم الداخلية وخيبات االمل
التي يتلقونها كلما تعاملوا مع الشعب وقضاياه
الحقوقية واستحقاقاته.
وختامًا نقول ان المؤتمر تنظيم صاحب شجاعة
أدبية وأخالقية ومواقف وطنية يُحسد عليها ،وان
في المؤتمر طرق تفكير واساليب مختلفة لكنه لم
يسمح بحضور عقلية المأزوم الذي ال يهمه ان يحرق
صنعاء او يغرقها ويهرب ..ولم ولن يسمح المؤتمر
بحضور عقلية المغامر الذي يريد السلطة ولو هلك
الجميع..
المؤتمر الشعبي العام َّ
سلم السلطة سلميًا
ويشارك فيها سلمياً وسيظل حريصاً على اليمن ،بل
ان حرصه اآلن على اليمن بأرضه وسيادته وصون
كرامة مواطنيه وأمنهم واستقرارهم في مقدمة
اولوياته ..وسيظل في مقدمة الصفوف المضحية
لخدمة قضايا الوطن والمصالح العليا للشعب
اليمني العظيم.

المؤتمر يدين اإلعتداء على منزل الصيادي
ويحمل الداخلية مسئولية حمايته
سياق ال��م��ح��اوالت التي
ع��ب��ر ال��م��ؤت��م��ر
تقوم بها بعض القوى
ا لشعبي ا ل��ع��ا م
إل ر ه�����ا ب ا لشخصيا ت
ع��ن إدان��ت��ه واستنكاره
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي يعول
ال��ش��دي��دي��ن ل�لاع��ت��داء
عليها لعب دور بناء في
ال���ذي ت��ع��رض ل��ه منزل
ظل الظروف االستثنائية
األستاذ صالح الصيادي
التي نعيشها..ومحاوالت
_ أمين عام حزب الشعب
ثنيها عن أداء دورها في
الديمقراطي وعضو اللجنة
هذه المرحلة الفاصلة من
الفنية للحوار الوطني .
تاريخ البالد.
وقال المؤتمر (في بيان
صادر عنه  :إن االستهداف المتكرر وأض����اف ال��ب��ي��ان :أن مسلسل
لألستاذ صالح الصيادي يأتي في االستهداف الذي يتعرض له الصيادي

جاء نتيجة المواقف الوطنية التي
سجلها خالل فترة األزمة  ،وكذا دوره
البارز النجاح أعمال اللجنة الفنية
المكلفة بالتحضير للحوار الوطني .
ودعا المؤتمر الشعبي العام األجهزة
المختصة القيام بدورها في تعقب
وضبط المتورطين في االعتداءات
التي تعرض لها األستاذ صالح الصيادي
وآخرها جريمة االعتداء على منزله
وتقديمهم للقضاء  ..وحمل األجهزة
األمنية المسئولية الكاملة في توفير
الحماية الالزمة له وأسرته .

