
كشف االستاذ ع��ارف الزوكا األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
ع��ن اط���راف سياسية موقعة على 
المبادرة الخليجية وآليتها تحاول تعطيل 
المؤسسات الدستورية ودعم أعمال التخريب 
والفوضى وممارسة اقصاء لموظفي الدولة 
على اسس حزبية واستغالل مناصبها لتنفيذ 
خطة ممنهجة ألخونة الدولة بإحالل كوادرها 

بداًل عن الكوادر الوطنية المؤهلة.
وفي كلمة له خالل حفل إشهار حزب شباب 
التنمية الوطني الديمقراطي األسبوع الماضي 
بصنعاء، جدد االمين العام المساعد التأكيد 
علي موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت في 
دعم مسار التسوية السياسية، مشيرًا الى 
تنفيذ المؤتمر كل االلتزامات التي فرضتها 
خارطة االنتقال السياسية والتسوية المتمثلة 
في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة والتي 
كان لقيادة المؤتمر شرف صياغتها كمخرج 
يجنب البلد سيناريوهات االنهيار والتشظي 
ومآالت الفوضى التي تشهدها بلدان ما يسمى 

ب�«الربيع العربي«..
وعبر الزوكا في مستهل كلمته باسمه ونيابة 
عن قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام 
عن تهانيه للمشاركين في حفل اشهار حزب 
شباب التنمية الوطني الديمقراطي ومباركته 
لهم انعقاد مؤتمرهم التأسيسي )والذي يأتي 
متزامنًا مع احتفاالت شعبنا بالعيد الوطني 

الثالث والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية(.
منوهًا الى داللة تزامن الفعالية حينما رُفع 
علم اليمن الموحد في مدينة عدن بميالد 
لتعددية  ا وظهور  لديمقراطية  ا لتجربة  ا
السياسية واإلقرار بمشروعية العمل الحزبي 
بعد سنوات من العمل السري والصراعات التي 
سيطرت على المشهد في شطري الوطن قبل 

إعادة تحقيق وحدته المباركة. 
وقال : »وإذا كان يحق لنا في المؤتمر الشعبي 
العام االعتداد بالدور الرائد للمؤتمر وقياداته 

مع إخوانهم في قيادة الحزب االشتراكي 
اليمني وكل القوى الوطنية بإعادة تحقيق 
الوحدة اليمنية، فإنه البد من التذكير بدور 
المؤتمر الشعبي مع شريكه في تلك المرحلة 
في تبني النهج الديمقراطي وإرس��اء مبدأ 

التعددية السياسية التي اقترنت بالوحدة«.
معبرًا عن شعورهم في المؤتمر الشعبي 
بالفخر بما ُأنجز في مسيرة ترسيخ النهج 
الديمقراطي من خالل قيامه وعبر حكوماته 

حرية  م��ب��ادئ  وتعزيز  لمتعاقبة بصون  ا
الرأي والتعبير ورعاية حقوق اإلنسان، وبناء 
مؤسسات الدولة، واالحتكام للصندوق كآلية 

للمفاضلة الجماهيرية والشعبية .
واض��اف ال��زوك��ا: »يحق للمؤتمر الشعبي 
العام أن يفاخر بتجربته القائمة على الشراكة 
السياسية التي بناها منذ إنشائه وتأسيسه، 
مرورًا بمسيرة أدائه التنظيمي، والسياسي 
واستلهام مبدأ الحوار كمرتكز ومنطلق لحل 
كل الخالفات والتباينات في اآلراء، وصواًل 
لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وهو ما 
برهنت عليه إدارة قيادة المؤتمر الشعبي 
العام ممثلة بالزعيم علي عبداهلل صالح 
-رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ألزمة العام 2011م، وهو ما 
أبهر العالم وبات مضرب المثل في الحكمة 

وتغليب المصلحة الوطنية«.
وجدد االمين العام المساعد التأكيد على 
موقف المؤتمر الشعبي الداعم للحوار كمبدأ، 
ولمؤتمر الحوار الوطني كخيار وحيد ال مناص 
وال بديل عنه إلنهاء كل أشكال الصراعات 

وأسباب االنقسام واالختالف بين مكونات 
المجتمع وأطيافه، وبما يرسم معالم الغد 
اليمني الذي ينشده كل أبناء المجتمع والمرتكز 
على دعائم الدولة المدنية الحديثة، القائمة 
على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية 

وسيادة القانون.
ودعا جميع األطراف الموقعة على المبادرة 
الخليجية وآليتها الى االلتزام الكامل بتنفيذ 
بنودها دون انتقائية أو افتعال األزمات كما هو 
حاصل اليوم من قبل بعض تلك القوى التي 
تسعى إلى إفشال عملية التسوية السياسية 
من خالل محاولتها تعطيل عمل المؤسسات 
الدستورية ،واالستمرار في دعم عمليات 
لمليشيات  ا قبل  من  لفوضى  وا لتخريب  ا
المسلحة ،وممارسة عمليات اإلقصاء لموظفي 
الدولة على أسس حزبية بحتة مخالفة لقوانين 
الوظيفة العامة والخدمة المدنية واستغالل 
مناصبها في تنفيذ خطة ممنهجة ألخونة 
الدولة وإح��الل كوادرها الحزبية ب��داًل عن 
الكوادر المؤهلة والكفؤة، وهو ما انعكس 
بدوره على فشل مؤسسات الدولة في تقديم 
القيام  للمواطنين وعجزها عن  خدماتها 
بواجباتها تجاه المجتمع وتوفير الخدمات 

األساسية له .
وقال: أتمنى لحزبكم الوليد أن يكون إضافة 
نوعية للعمل السياسي والتعددي في اليمن، 
خصوصًا وان��ه ينطلق من شريحة الشباب 
الذين نعول عليهم تجاوز تركة الصراعات 

والمآسي والتطلع إلى المستقبل.
العام  الشعبي  المؤتمر  انفتاح  م��ؤك��دًا 
بوسطيته واعتداله وتجربته الرائدة على كل 
القوى والشرائح على قاعدة المصلحة الوطنية 
والقبول باآلخر والعيش المشترك،وحرصه 
على مساندة كل أشكال التعبير السياسي 
السلمي طالما كان الهدف المنشود منها هو 
خدمه المصلحة الوطنية العليا لليمن والحفاظ 

على وحدته وأمنه واستقراره .
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المؤتمر داعم رئيسي للحوار 
كمبدأ ولمؤتمر الحوار كخيار وحيد

نرفض عملية اإلقصاء لموظفي 
الدولة على خلفيات حزبية

رؤى المؤتمر تقدم  إلى الحوار بعد إقرارها من 
اللجنة العامة ورؤساء أحزاب التحالف

الزوكا: أطراف سياسية تدعم أعمال التخريب وتحاول تعطيل المؤسسات الدستورية

أصدرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بيانًا 
توضيحيًا حول رؤية المؤتمر لشكل الدولة أشارت فيه 
الى أنها حرصت قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 
بوقت كافٍ على عقد اجتماعات للجان الدائمة المحلية 
بجميع المحافظات لمناقشة المحاور التسعة لمؤتمر الحوار 
الوطني، كما تم ارسال المحاور التسعة لفروع الجامعات 

لدراستها ورفع مقترحاتهم حولها .
وأضاف البيان أنه وبعد دراستها من قبل اللجان الدائمة 
المحلية في معظم المحافظات ومعظم فروع الجامعات، 
رفعوا بالرؤى والمقترحات والدراسات الى االمانة العامة 
والتي بدورها قامت وبمساعدة الفرق االكاديمية المساندة 
في معهد الميثاق الوطني باستخالص ما ورد حول المحاور، 
وأوضح أنه تم عرضها وفقا للعمل المؤسسي على اللجنة 
العامة وامناء عموم احزاب التحالف الوطني وبحضور 
قيادات فرق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار وعدد من 

رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات .
وقال البيان إنه بعد نقاش مستفيض وسماع مختلف 
المداخالت واآلراء حول رؤية شكل الدولة تمت الموافقة 
مع تحفظ ثالثة اعضاء وأكدت األمانة العامة أنه نظرًا 
ألهمية هذا الموضوع والقرار المتخذ فقد اقترح الزعيم 

علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ووفقًا للنظام الداخلي بأن تتم 

الدعوة الى اجتماع اللجنة الدائمة 
الرئيسية لعرض الرؤية المتوافق 

عليها، غير ان اعضاء اللجنة 
العامة واحزاب التحالف الوطني 

لم تزكِّ هذا المقترح.
وبناًء عليه فقد اقترح رئيس 
المؤتمر بأن يكلَّف وفد من 
االخوين اعضاء اللجنة العامة 

الدكتور ابو بكر القربي 
والدكتور يحيى الشعيبي 
لمقابلة المشير عبد ربه 

م��ن��ص��ور ه���ادي رئيس 
الجمهورية النائب االول 

المين  ا لمؤتمر-  ا لرئيس 
العام - وعرض المقترح عليه 

حول دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية 
للموافقة على رؤي��ة شكل الدولة، 

وكذلك عرض مجمل الرؤى حول بناء الدولة 
والتي وافقت عليها اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني .

مشيرًا الى أنه تم اللقاء في مساء نفس اليوم 
وك��ان رد االخ رئيس الجمهورية بأنه وفقًا 
للنظام الداخلي فإن اللجنة العامة مخولة 
باتخاذ االجراءات الالزمة والداعي لدعوة 
اللجنة الدائمة الرئيسية، كما ابدى 
موافقته على رؤية شكل الدولة وبقيه 
القضايا التي عُرضت عليه المتعلقة 

ببناء الدولة.
وعلى ضوء ذلك تمت الدعوة الى 
اجتماع ثانٍ للجنة العامة وامناء 
عموم اح��زاب التحالف الوطني 
وال��ذي انعقد برئاسة االمين 
العام المساعد اللواء يحيى 
الراعي، تم فيه اق��رار محضر 
اجتماع اللجنة العامة واح��زاب 
التحالف الوطني بالموافقة على 
رؤي��ة شكل الدولة مع تحفظ ثالثة 
اعضاء فقط وبناًء عليه تم تقديم رؤية 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول شكل 
الدولة الى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار 

الوطني .

> ليس من باب المزايدة أن نقول اليوم أن 
المؤتمر الشعبي العام قدم كل التنازالت من 
أجل إفساح المجال لحكومة وفاق وطني تتولى 
إعادة ترتيب البيت اليمني وتهدئة األوضاع 

السياسية المتوترة بفعل األزمة المفتعلة.
وكانت المهمة الرئىسية لهذه الحكومة هي إنهاء 
مظاهر األزمة وإعادة األمن واالستقرار إلى ما كان 

عليه الوضع قبل العام 2011م.
ومن المؤسف القول إن الحكومة التي يشارك فيها 
المؤتمر وحلفاؤه مناصفة انجزت النصف المتعلق 
بهيكلة الجيش فيما فشلت فشاًل ذريعًا في إعادة 
األمن واالستقرار حيث يبدو الوضع األمني اليوم في 
أسوأ حاالته مقارنة بكل االمكانات والتنازالت التي 
قدمت إلنجاح عمل هذه الحكومة، وهو يدفع للجزم 
بأن هناك أطرافًا تعمل على استمرار االختالالت 
األمنية أماًل في صرف النظر عما تقوم به من أعمال 
عبثية وصفقات فساد كبرى لم يشهد لها اليمن مثياًل، 
وبالمقابل تسوق لنا شعار أمننا مسئوليتنا فيما 
هي وزارة الداخلية تتخلى عن مسئوليتها فاألمن 
مسئولية الحكومة أواًل ألن المواطن هو من يدفع 

رواتب وزرائها..
ولعلنا اليوم بحاجة إلى مراجعة أداء الحكومة 
وخصوصًا ما يتعلق بتثبيت األمن واالستقرار والقضاء 
على مظاهر الفوضى التي باتت تهدد كل شيء من 
االستثمار والسياحة واإلقصاء بشكل عام، بل تجاوزت 
ذلك إلى ما هو أبعد وباتت تهدد أرواح األبرياء الذين 
تسفك دماؤهم في الشوارع على أيدي المسلحين 
الجائلين في الشوارع جهارًا نهارًا دون أن يوقفهم 
أحد، حتى أصبح الناس ينظرون إلى هذه الحكومة 
بعين السخرية وهي تتبجح بتلك اإلدعاءات السخيفة 

والنجاحات المزعومة.
إن دماء الشابين خالد الخطيب وحسن أمان ستظل 
وصمة عار في جبين هذه الحكومة، رغم أن الحادثة 
ليست األولى ولن تكون األخيرة طالما أن هناك من 
يمنح امتيازات حمل السالح واخفاء المجرمين ولوال 
ذلك الغضب الشعبي العارم واالستنفار لذهبت 

دماؤهم هدرًا كغيرهم من المستضعفين..
إن على الدولة اليوم واجبًا كبيرًا في إظهار انحيازها 
الكامل لمصلحة الناس والتعامل بمستوى عاٍل من 

المسئولية إزاء العابثين بأمن الوطن والمواطن.
ولعل مسلسل االغتياالت المستمر لقيادات األجهزة 
األمنية أكبر شاهد على الضعف الكبير الذي وصلت 
إليه وزارة الداخلية في ظل قيادة الوزير قحطان، 
وتحول رجل األمن من أداة تخيف المجرمين إلى كائن 
مفزوع يمأل الرعب عينيه، وهذا األمر يبعث الفزع 
لدى المواطن عندما يجد من يحميه خائفًا يبحث عن 

األمان لنفسه.
إن أمام الرئيس هادي خيارات محدودة وقاسية 
ولكنها ضرورية من أجل إعادة الثقة للمواطن، واصبح 
واجبًا اليوم إجراء جراحة عاجلة في وزارة الداخلية 
وإقالة المقصرين والمهملين في واجباتهم، فالمسألة 
لم تعد تتعلق بتقاسمات حزبية وسياسية بقدر ما 
هي واجب يقتضيه منصبه ومسئوليته السياسية 

واألخالقية أمام الشعب..
إن المؤتمر الشعبي العام يدعم بكل قوة جهود 
الرئيس هادي لتثبيت األمن واالستقرار مهما كان 
ثمن اإلجراءات التي سيتخذها طالما أنها ستنتهي 
باستعادة األم��ن واالستقرار والحياة الطبيعية 

للمجتمع.

في كلمته بحفل إشهار حزب شباب التنمية الوطني:

عبدالولي المذابي

األمن 
مسئولية 
الحكومة

نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتري التحرير

توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

ك��رم��ت ع��دد م��ن الفعاليات الوطنية 
ليمنيين  ا نين  لفنا ا بة  نقا و بية  لشبا ا و
أحمد علي  السفير  المدنية  والمنظمات 
عبداهلل صالح تقديرًا لدوره البارز في خدمة الوطن 
والمساهمة بشكل فاعل في اخراج اليمن من أزمته.. 
وتقديرًا للمواقف والجهود الوطنية المشرفة التى 
بذلها خالل الفترة الماضية وخاصة منذ العام 1997 
م عندما اختارته الجماهير الناخبة في الدائرة ) 11( 
ليكون ممثلها في البرلمان ومن ثم توليه لقيادة 
قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والتي 
استطاع ان يجعل منها افضل الوحدات العسكرية 
على مستوى الجيش اليمني ومنطقة الشرق االوسط 
وقد اثبت كفاءات عالية خالل الفترة الماضية عندما 
اسقط رهانات المتآمرين والحاقدين على الوطن 
ومنجزاته وانحاز الى صفوف الشعب اليمني وإرادته 
القوية المتمثلة في التمسك بالشرعية الدستورية 
والرفض لكل مؤامرات الطامعين في السلطة 

والطامحين اليها بالطرق غير المشروعة . 
وفي كلمة القيادات الشبابية التي ألقيت في الحفل 
قال الشيخ السحاري المسلماني: ان روح االنضباط 
واالخالق هي المرتكز الرئيسي الذي مكن عظماء 
التاريخ من بناء دولهم والسير بها نحو التقدم 
واالزدهار وان الروح االنضباطية العالية واالخالق 
الحميدة التي يتمتع بها السفير العميد الركن احمد 

علي عبداهلل صالح جعلت منه أنموذجًا مشرفًا للقائد 
الوطني الناجح والكفؤ ..

مشيرًا الى انه وعلى الرغم من عمق الجراح التي 
اوجدتها االحداث في نفوس اليمنيين إال ان الحرص 
الوطني على عدم االنجرار وراء االقتتال والحرب 
ء  دما لعليا وحقن  ا الوطنية  المصلحة  وتغليب 
اليمنيين، كان المعيار الذي قاس وقدر به العميد 
الركن احمد علي عبداهلل صالح كل المواقف وبالذات 
في تلك األوق��ات الحرجة وبحس وطني مسئول 
عََكس مدى حكمة وحنكة هذا القائد الوطني الفذ.. 
الذي لن ينسي التاريخ مواقفه الشجاعة والحكيمة 
في يوم 3 يونيو 2011م عندما استهدفت ايادي 
الغدر والخيانة حياة قيادات الدولة والمؤتمر في 
مسجد دار الرئاسة وفي مقدمتهم الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حينها .. حيث 
ارادت تلك االيادي اآلثمة يومها اغتيال الوطن وجر 
ابنائه الى مربع الحرب االهلية .. ولوال حكمة القائد 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية السابق 
وحرص قادة القوات المسلحة واالمن وفي مقدمتهم 
العميد الركن احمد علي عبداهلل صالح، على االلتزام 

بتوجيهاته لكان حدث ما ال تُحمد عقباه .. 
الوطنية والشبابية  الفعاليات  مؤكدًا ان كل 
المشاركة في الحفل تشعر بالفخر بتكريم السفير 
احمد علي عبداهلل صالح كونهم يكرمون قائدًا 

وطنينًا شابًا استطاع ان يحقق وخالل فترة زمنية 
قصيرة نجاحات مبهرة سواًء في الجانب العسكري او 
المدني.. فال احد ينسى جهود سعادة السفير احمد 
علي عبداهلل صالح التي كانت وراء تألق نادي شعب 
إب الرياضي ونجاحاته التي حققها في ظل رعايته 

واهتمامه الكبير بهذا النادي العريق .. كما ال يمكن 
ان يتحدث احد عن منظمات المجتمع المدني ودورها 
في خدمة المجتمع إال ويشيد بمؤسسة الصالح 
االجتماعية للتنمية التي استطاعت الوصول الى 
منازل الفقراء والمساكين والمحتاجين في مختلف 

الظروف والمناطق )دعمًا وإغاثة( وكذلك دعمها 
الالمحدود لكل جهود التنمية االنسانية وتأهيل 
الشباب في مختلف المجاالت .االقتصادية والتعليمية 
والخيرية.. وهذه المؤسسة ما كان لها ان تنجح لوال 
اهتمام وحرص ودعم من سعادة السفير العميد 

الركن احمد علي عبداهلل صالح..
وأكد الشيخ السحاري ان  كل مواطن يمني -حتى 
اولئك النفر المغرر بهم- على ثقة ان احمد علي 
عبداهلل صالح قائد وطني ناجح يستطيع ان يخدم 
الوطن وشعبه من أي موقع او في أي وقت.. ويكفيه 
فخرًا ان يذكره التاريخ بأنه القائد العسكري الوحيد 
في التاريخ اليمني المعاصر الذي استطاع بناء قوات 
عسكرية ضاربة ومؤهلة حمت الوطن ومنجزاته من 

عبث المارقين والمتآمرين.
 من جانبة عبر السفير احمد علي عبداهلل صالح 
عن خالص شكره وتقديره لكل الفعاليات الوطنية 
والشبابية على ه��ذا التكريم ال��ذي خصته به 
الفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني.. 
مؤكدًا أن ما بذله خالل الفترة الماضية في مختلف 
المواقع التى تقلدها هي مهام وطنية يحتمها 
الواجب . مشيرًا الى انه سيبذل كل مافي وسعه 
العظيم  اليمني  الشعب  وأبناء  الوطن  لخدمة 
بأعتباره مواطنًا يتطلع الى رؤية وطنه متقدمًا 

ومزدهرًا في شتى المجاالت.

فعاليات وطنية تكرم السفيرأحمد علي عبداهلل صالح تقديرًا لمواقفه الوطنية 

في بيان توضيحي لألمانة العامة:


