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اللجنة العامة تقر الدعوة لمؤتمر عام استثنائي 
في اجتماع برئاسة الزعيم

قدمها المؤتمر وحلفاؤه ومنظمات المجتمع المدني

األمم المتحدة تتسلم رسالة اعتراض على قرار عقوبات مجلس األمن

قرارات اللجنة الدائمة لم تتطرق لفصل أحد اعضائها وال صحة لما يروج له المغرضون

º اتفاق أنصار الله واالصالح خطوة 
ايجابية سبق أن دعا اليها المؤتمر

º قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية 
مثلت نقلة نوعية في الحياة التنظيمية

º نثمن جهود اعضاء المؤتمر في 
حفاظهم على تعزيز الوحدة التنظيمية

¤ المؤتمر يعرب عن 
أسفه الستمرار حالة التدهور 

األمني وتراجع دور الدولة
 في مختلف المستويات

سلم ممثلون عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي ،وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في اليمن 
رسالة اعتراض من قبل رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على القرار الصادر من لجنة العقوبات 
الدولية بمجلس االمن الى المنسق المقيم لألمم المتحدة في اليمن السيد 

باولو لمبو .
وخالل اللقاء خاطب االمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، 
المنسق المقيم لالمم المتحدة قائًال: اتينا الى مكتب االمم المتحدة ممثلين 
عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وممثلين عن احزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لنسلم اليكم 
رسالة اعتراض من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام على قرار العقوبات الصادر عن لجنة العقوبات في مجلس االمن وهي 
باللغتين العربية واالنجليزية ونأمل منكم تسليمها الى االمين العام لألمم 
المتحدة السيد بان كي مون وأعضاء مجلس االمن الدولي . وأضاف الزوكا: 
ونحن نثق بان االمم المتحدة ال يمكن لها إال ان تكون مع الحق ،ونأمل ان 

تلعب االمم المتحدة دورًا في تحقيق االمن واالستقرار في اليمن.
وعبر االمين العام عن شكره للمنسق المقيم لألمم المتحدة ،متمنيًا ان 

يكون هناك تعاون اكبر خالل المستقبل .
من جانبه اوضــح االمين العام المساعد للشؤون السياسية وقطاع 

العالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان 
االمم المتحدة ليس لها مصالح خاصة في اليمن وما يهمها هو تطبيق 

القانون الدولي .وخاطب المنسق المقيم لألمم المتحدة بالقول: الواليات 
المتحدة االمريكية حين قدمت مشروع قرار العقوبات لديها مصالح 

خاصة ،فيما االمم المتحدة ليس لديها مصالح خاصة في اليمن ونحن 
نتمنى من مجلس االمن ومن اصدقائنا في االمم المتحدة اعادة النظر 

في قرار العقوبات .
وأضاف البركاني :ان اليمن اليوم تعيش في حالة الالدولة ،والعقوبات 

لن تحل مشكلة ،ولن تساعد في ايجاد االمن واالستقرار في البالد ..
وعبر االمين العام المساعد عن شكره لمنسق االمم المتحدة على ما 
وصفه بشجاعته في استقبالهم رغم الظروف االمنية قائًال: االرهاب 
بات يصل الى كل مكان ونحن نعتبرك شجاعًا بامتياز باستقبالك لنا في 
هذه الظروف الصعبة ونعتبر انك اردت ارسال رسالة لقوى االرهاب 

بأننا سنذهب الى اعمالنا ومقراتنا .
واختتم البركاني بالقول :نتمنى ايصال الرسالة الى االمين العام لألمم 
المتحدة التي نأمل منها ان تكون مع الحق والعدل وان تساعد اليمن على 
تحقيق االمن واالستقرار ال ان تساعد االرهاب.من جانبه عبر المنسق 
المقيم لالمم المتحدة في اليمن السيد باولو لمبو عن سعادته بهذا 
اللقاء ،مؤكدًا انه يمكن للجميع مساعدة بعضهم البعض عبر الحوار .

وأكد السيد لمبو انه سيقوم بتسليم الرسالة الى السيد بان كي مون 
االمين العام لألمم المتحدة وسيبلغ ممثلي المؤتمر والتحالف والمنظمات 

المدنية بالرد.

بعد خصومة .. ورأت في هذا االتفاق خطوة 
ايجابية على طــريــق المصالحة الوطنية 

الشاملة التي سبق وأن دعــا لها المؤتمر 
الشعبي العام مرارًا وما زال يبذل جهودًا من 

أجلها, حيث تــزداد يومًا بعد يــوم الحاجة 
الوطنية لعقدها بين مختلف االطراف والقوى 

كسبيل لتجاوز االزمة وتحقيق االستقرار.
واستعرضت اللجنة العامة النتائج االولية 

تــرأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام صباح االثنين الماضي 
اجتماعًا للجنة العامة وقفت خالله امــام 

مستجدات االوضاع في الساحة الوطنية.
واستهل الزعيم حديثه للجنة العامة 
بتهنئة الشعب اليمني بالذكرى السابعة 
واالربــعــيــن لالستقالل الــوطــنــي - الحدث 
الــذي مثل تحوًال مهمًا في مسيرة الشعب 
الوطني وسعيه للتقدم والوحدة وكان يوم 
الثالثين من نوفمبر الحدث الذي شكل اساسًا 
لوحدة الشعب اليمني في الثاني والعشرين 
من مايو العظيم وتتويجًا لنضاالت ثورتيه 
المجيدتين سبتمبر واكتوبر. وأقرت اللجنة 
العامة الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي 
وشكلت لجنة تحضيرية لإلعداد والتحضير 

لذلك.
ووقفت اللجنة العامة امــام المستجدات 
على الساحة الوطنية وعبرت عن اسفها 
الستمرار حالة التدهور في االوضاع االمنية 
وســفــك الـــدمـــاء وتـــراجـــع دور الـــدولـــة في 
مختلف المستويات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية.. االمر الذي يعكس نفسه على 
وحدة البالد ويدفع بالمزيد من االنقسامات 
في الصفوف الوطنية ويعرض المصالح العليا 
للبالد ألخطار كثيرة، وقد نبه المؤتمر الى 

هذه المخاطر حينها ويأسف الستمرارها.
ورحبت اللجنة العامة باالتفاق الذي انعقد 
بين االخوة انصار الله وحزب التجمع اليمني 
لإلصالح والذي حقق تصالحًا بين الطرفين 

لقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية التي مثلت 
 في الحياة التنظيمية. كما أعربت 

ً
 نوعية

ً
نقلة

اللجنة العامة عن تقديرها لجهود اعضاء 
المؤتمر الذين عبروا مرة اخرى عن مستوى 
عاٍل من الوعي الوطني والحزبي حفاظًا على 
تعزيز الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي 

العام.
وجــددت اللجنة العامة تأكيدها على ان 
ات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة  االجــراء
الدائمة في دورتها السابقة اكدت بأنها لم 
تتطرق الى فصل احد من اعضائها وهو ما 
كانت وسائل االعالم والمغرضين قد روجوا 

لها خالل االيام الماضية.
وأعربت اللجنة العامة عن تقديرها لنتائج 
 على ان الحفاظ على 

ً
ذلك االجتماع.. مؤكدة

وحدة اليمن واستقراره يمثل اساسًا في كل 
الجهود الوطنية الهادفة الى تجاوز االزمات 
وإعادة الهدوء الى مجتمع تمزقه الصراعات 

والحروب.

د. الزياني : اليمن أصبح على حافة الكارثة والمبادرة خليجية ثانيةاالنتربول يالحق القرضاوي وغنيم والعشرات من قيادات االخوان
< نجح االنتربول المصري مع االنتربول الدولي بعد 
مــفــاوضــات مضنية فــي وضــع ٤٢ مــن قــيــادات جماعة 
االخوان الهاربين على رأسهم يوسف القرضاوي ووجدي 
غنيم بالنشرة الحمراء بجميع دول العالم، وذلك تمهيدًا 
ــى مصر فــي القضايا المتهمين فيها  الستعادتهم إل

والمحكوم عليهم بها.
وتعتبر هذه الخطوة بداية لخطوات أخرى لمالحقة 
قيادات جماعة االخــوان المسلمين بالقانون والشرطة 
الدولية في أي مكان من دول العالم على الجرائم التي 
ارتكبوها في السنوات الطويلة الماضية على اعتبار أنها 

جرائم ضد البشرية واالنسانية وال تسقط بالتقادم.
وبحسب قانونيين ومراقبين دوليين فإن هذا القرار 

من االنتربول الدولي تعتبر انتصارًا لدعاة المدنية في 
كل الدول التي شهدت فصوًال من جرائم جماعة االخوان 
خاصة الكثير منها والتي لم تكتشف بعد.. كما تعتبر أيضًا 
انتصارًا للسياسة المصرية وأمنها العام الذي تمكن من 
تغيير موقف أعضاء المنظمة الدولية التي كانت قد رفضت 
مرارًا عقب ثورة ٣٠ يونيو وضع أي عنصر من عناصر 
جماعة االخوان بالنشرة الحمراء، لكن االنتربول المصري 
نجح في إثبات وإقناع نظيره الدولي أن جميع األحكام 
الصادرة ليست مسيسة بل صادرة عن محاكم طبيعية وهو 
ما ساهم في تغيير موقف المنظمة الدولية السابق تجاه 
الهاربين من رموز وقيادات االخوان الموجودين بالعديد 

من دول العالم.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون األمن اللواء 
سيد شفيق في تصريحات صحفية انه بموجب هذا اإلجراء 
تستطيع السلطات المصرية استعادة هؤالء الهاربين بعد 
موافقة االنتربول الدولي من الدول الموجودين بها خالل 
األيــام القادمة وعلى رأسهم يوسف القرضاوي ووجدي 

غنيم والعشرات غيرهم.
وأوضح اللواء شفيق أن أعضاء االنتربول الدولي اقتنعوا 
أخيرًا خالل مؤتمرهم العام الذي عقد بفرنسا مع المطلب 
المصري وأكدوا تعاطفهم مع المصريين خاصة بعد كشف 
الكثير من العمليات االرهابية التي توجه ضد قوات الجيش 
والشرطة فضًال عن جرائم المال واالحتيال التي أوضحت أن 

تلك العناصر ارهابية وتدعم االرهاب.

< حذر األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني 
من أن اليمن اصبح على حافة كارثة وشيكة بسبب التأثير الخارجي والمصالح الخاصة لبعض 

األطراف المؤثرة في األزمة التي شهدها هذا البلد.
وقال : في اعتقادي ان المبادرة الخليجية لتسوية االزمة اليمنية قد اشتملت على معظم 
او ربما كافة الجوانب المتصلة بتطوير منهج جماعي هادف وفعال لمعالجة المسائل األمنية 
واإلستراتيجية يستلزم في المقام األول واألهم إشراك األطراف المعنية األكثر تأثيرا ، 
وأن يكون هذا النهج شموليا مدعوما بالتشاور بين االطراف المعنية مع توقع العواقب 

المحتملة».
وأضاف:» ومع ذلك وبالرغم من كل الدعم الذي تلقاه اليمن من المجتمع اإلقليمي والدولي 
فإن هذا البلد الشقيق اصبح على حافة كارثة وشيكة بسبب التأثير الخارجي والمصالح 
الخاصة لبعض األطراف المؤثرة في األزمة». ونفى الزياني في كلمة ألقاها السبت بمؤتمر 
حوار المنامة ماتردد في بعض وسائل االعالم عن تبني مجلس التعاون لمبادرة خليجية 

جديدة بشأن اليمن.

المنســق المقيم لألمم المتحدة: سأقوم بتسليم رســالتكم لألمين العام وسأبلغكم الرد


