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6األربعاء: 

«اِّـيثاق الوطني»

المؤتمر قاد أعظم التحوالت ويسطر اليوم صمود اسطوري في وجه العدوان

لقد جاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في لحظة مهمة من تاريخ 
شعبنا وتجلت فيه حكمة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
الــذي استطاع ان يحقق عبر الحوار المجتمعي تجربة نــادرة من 
االجماع الشعبي والسياسي الذي انتج واحدة من اهم الوثائق الناظمة 
للعمل السياسي واإلداري والفكري والتنظيمي وهو الميثاق الوطني.. 
وبتأسيس المؤتمر الشعبي العام نجح الزعيم علي عبدالله صالح 
في ايجاد متنفس سياسي استطاع الجميع من خالله ان يعبروا 
عن آرائهم وأفكارهم ويشاركوا في رسم معالم بناء الدولة اليمنية 

الحديثة .
لقد مثل تأسيس المؤتمر انطالقة جديدة نحو استكمال اهداف 
الحركة الوطنية والثورة اليمنية فحقق المؤتمر اعظم االنجازات 
والتحوالت في تاريخ شعبنا المعاصر وفي المقدمة منها منجز 
اعــادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من 
مايو ١٩٩٠م بالتعاون مع الحزب االشتراكي اليمني وكل القوى 
الوطنية الشريفة  ،وتحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عنها ضد 

كل المؤامرات .
لقد ظلت الوحدة اليمنية وال تزال خيارًا استراتيجيًا بالنسبة للمؤتمر 
الشعبي العام الذي سيظل يضع الدفاع عنها والتصدي للمؤامرات 
التي تواجهها في مقدمة اولوياته الفكرية والتنظيمية والسياسية 
والوطنية، مدركًا ان كل ما يحاك اليوم من مؤامرات تستهدفها 
ستفشل وستتحطم على صخرة الوعي الوطني لشعبنا اليمني العظيم 

،وتماسك وصالبة وقــوة المؤتمر 
الشعبي العام وقاعدته الجماهيرية 
الشعبية التي تمتد في كل شبر من 
 بذلك اللحمة 

ً
ربوع الوطن، مجسدة

ًال  ليمني شما ا لوطنية للشعب  ا
وجنوبًا شرقًا وغربًا.

إنه لمن المحزن جدًا أن نحتفل 
بالذكرى الرابعة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر الشعبي العام، واليمن -أرضًا وإنسانًا -تتعرض وللعام الثاني 
على التوالي ألبشع عدوان تشنه السعودية وتحالفها، أدى الى سقوط 
عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية وكل 
مقدرات الشعب اليمني العسكرية والمدنية واالقتصادية، ويفرض 

في ذات الوقت حصارًا جائرًا على شعبنا 
تــســبــب فــي كــارثــة انــســانــيــة وصحية 
واقتصادية حيث بات المواطن اليمني 

يفتقر ألبسط مقومات الحياة  .
عـــام وخــمــســة اشــهــر مــن الــعــدوان 
ــكــل  الــمــواثــيــق  ــحــصــار الــمــخــالــف ل وال
والــقــوانــيــن واألعــــراف الــدولــيــة، وسط 
ــم اجــمــع لما  ــعــال صــمــت مــطــبــق مــن ال
نتهك 

ُ
يتعرض له الشعب اليمني الذي ت

ــرتــكــب بحقه ابشع 
ُ
ابــســط حقوقه وت

جرائم الحرب ضد االنسانية والتي اهلكت 
الحرث والنسل، عدوان يستهدف وحدة 
وسيادة واستقالل اليمن، وكرامة شعبنا، 
ــام ذلــك كله لم يكن امــام المؤتمر  وأم
الشعبي العام إال ان يكون في صــدارة 
القوى الوطنية المتصدية لهذا العدوان 
الهمجي والمتغطرس، باعتبار الدفاع 
عن الوطن وسيادته واستقالله ووحدته 
 ثابتًا وراسخًا في فكر وممارسة 

ً
مبدأ

 ال يقبل الجدال او المساومة وال يخضع ألي اعتبارات 
ً
المؤتمر، مبدأ

مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات.
لقد تصدر المؤتمر الشعبي العام مشهد الــدفــاع عن الشعب 
اليمني انطالقًا من واجبه الوطني 
المقدس الذي يؤكد عليه الميثاق 
الــوطــنــي(فــالــوالء الــوطــنــي مبدأ 
شريف ال ينسجم بــأي حــال من 
االحوال مع التبعية أيًا كان شكلها 
او نوعها) وبرنامجه السياسي 
ونــصــوص دســتــور الجمهورية 
اليمنية وشرعية الشعب اليمني 
مصدر السلطات ومالكها ،وعلى مدى اكثر من عام وخمسة اشهر 
بذل المؤتمر الشعبي العام جهودًا جبارة على مختلف الصعد من 
اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا اليمني ،فقدمت قيادته 
السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

السابق رئيس المؤتمر - المبادرات تلو 
المبادرات منذ اليوم االول للعدوان، كما 
شارك المؤتمر ضمن الوفد الوطني في 
كل جوالت المشاورات التي رعتها االمم 
المتحدة وآخــرهــا مــشــاورات الكويت 
لكن الطرف اآلخر المتمثل بالعدوان 
الــســعــودي ومرتزقته القادمين من 
الرياض الى طاولة المشاورات أوصدوا 
كل االبواب وقابلوا االيادي الممتدة الى 
السالم بالتعنت والرفض وأصروا على 
مواقفهم الرافضة للسالم واستكبروا 

استكبارًا.
لقد استمد الوفد الوطني صموده 
وثباته خالل كل تلك المشاورات من 
الصمود االســطــوري للشعب اليمني 
ــــن والــلــجــان  وقـــواتـــه المسلحة واألم
الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل 

في وجه العدوان الغاشم.
ـــحـــديـــث عــن  ـــاق ال ـــا فــــي ســـي ـــن وه
المشاورات ورغبتنا في السالم لليمن واإلقليم والعالم، ونجدها 
مناسبة لنعبر عن شكرنا للكويت الشقيقة -قيادة وشعبًا- الستضافة 
المشاورات ،كما نثمن عاليًا دور االشقاء في سلطنة عمان وعلى 

ــة الــســلــطــان قــابــوس  رأســهــم جــالل
بــن سعيد وحكومة وشعب عمان 
الشقيق على كل جهودهم الداعمة 
للشعب اليمني ولمسار الحل السياسي 

السلمي .
ولم يكن امام المؤتمر الشعبي العام 
والقوى الوطنية المناهضة للعدوان 
ســـوى الــمــضــي فــي تــوحــيــد الجبهة 

الداخلية عبر توقيع االتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصار الله وحلفائهم بتشكيل المجلس السياسي االعلى إلدارة شؤون 
البالد ومنحه الثقة من مجلس النواب ،وإكسابه المشروعية الشعبية 
التي عبرت عنها الحشود المالينيية في ميدان السبعين بالعاصمة 

صنعاء يوم السبت الموافق العشرين من اغسطس الجاري ليكون ذلك 
رسالة للعالم اجمع بأن الشعب اليمني لن يستكين وسيظل يدافع عن 

وطنه وسيادته واستقالله وكرامته بكل غاٍل ونفيس .
وبهذه المناسبة أحيي وأهنىء كل قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام وعلى رأسهم -القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي 
يمثل ألبناء الشعب اليمني رمزًا وطنيًا ورجل السالم والحوار االول 
والوطني الغيور والقائد الشجاع والسياسي المحنك واليمني االصيل 
حفيد سبأ وحمير ،وكل مؤتمري على امتداد الساحة اليمنية الذين 
اثبتوا انهم عند مستوى المسؤولية والتحدي فكانوا في مقدمة 
الصفوف دفاعًا عن اليمن وثورته ووحدته وسيادته واستقالله.. 
والتحية والتقدير للشعب اليمني الصامد صمودًا اسطوريًا في 
وجه عدوان غاشم وحصار جائر، واثبت انه قادر على مجابهة كل 
التحديات والمؤامرات، كما اسجل الشكر والتقدير لكل اعضاء مجلس 

النواب الذين انحازوا للشعب وللوطن..
وأجدها فرصة ألشيد بالمالحم البطولية التي يسطرها أبطال 
القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية وكل المتطوعين من ابناء 
القبائل في الذود عن الوطن والشعب، ومواجهة العدوان ومرتزقته.. 
وأترحم على كل شهداء الوطن رجاال ونساًء اطفاًال وشيوخًا شبابًا 
وشابات.. ونسأل الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى 
والمصابين.. مجددًا باسم كل قيادات وقواعد المؤتمر العهد لله ثم 
للشعب ولقيادتنا السياسية بأن يظل المؤتمر في مقدمة الصفوف 
الــمــدافــعــة عــن الجمهورية 
اليمنية وسيادتها واستقاللها 
،وان يــبــذل كــل مــا يستطيع 
ــــل  ايـــقـــاف الـــعـــدوان  مـــن اج
ــع الحصار وإعـــادة األمــن  ورف
واالستقرار الــى ربــوع اليمن، 
وان يظل الموتمر الشعبي 
العام التنظيم الوطني الرائد 

الذي يجسد الوسطية واالعتدال والحوار والتسامح والتعايش 
الرحمة والخلود للشهداء 

النصر للشعب اليمني 
وحفظ الله الجمهورية اليمنية .

كلمة 

بقلم/
األستاذ/ عارف الزوكا

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

تأسيس المؤتمر جاء  في 
لحظة مهمة من تاريخ شعبنا 

ت فيها حكمة الزعيم 
ّ

تجل

لم يكن أمام القوى الوطنية المناهضة 
للعدوان سوى توحيد الجبهة 

الداخلية عبر توقيع االتفاق الوطني

تهل علينا الذكرى الرابعة والثالثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ٢٤ من اغسطس ١٩٨٢م ليحتفل أعضاء  المؤتمر وأنصاره وجماهير  
الشــعب بذكرى يوم مجيد في تاريخه ســطر فيه اليمنيون صورة من صور التســامح والحوار وجسدوا فيه عظمة قول رسول االنسانية الكريم 
(اإليمان يماٍن والحكمة يمانية) فكان لهم ان صهروا تبايناتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية في بوتقة واحدة هي الميثاق الوطني وأعلنوا تأسيس 
د عنوانًا لقيم ومبادئ الحوار واإلخاء والتعايش والتسامح واالعتدال والوسطية والقبول باآلخر  التنظيم السياسي الرائد المؤتمر الشعبي العام الذي جسَّ

والشراكة الوطنية في أبهى صورها .

عّبر مصدر مسئول باالمانة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام عن ادانــتــه واستنكاره الشديدين للعدوان 
لف، 

ّ
االرهابي الهمجي الذي ارتكبه نظام آل سعود، الّرجعي المتخ

بحق متظاهرين سلميين صباح السبت ٢٠ أغسطس ٢٠١٦م 
، حينما قصف طيران العدوان العاصمة صنعاء أثناء احتشاد 
الماليين في ميادين واحياء وشوارع وساحات مديرية السبعين، 

والذي اسفر عن استشهاد ٣ مواطنين واصابة العشرات.
واعتبر المصدر تحليق طيران العدوان في سماء العاصمة 
صنعاء أثناء احتشاد الماليين بينهم نساء واطفال وشيوخ وذوو 
احتياجات خاصة، واستهدافه المباشر للمشاركين في الفعالية 
السلمية الحضارية، سقوطًا اخالقيًا وإنسانيًا مريعًا لنظام آل 
سعود والمتحالفين معه، ونزوعًا عدائيًا ضد الحّريات العامة 

وحقوق االنسان والديمقراطية بشكل عام.
إن قصف طيران نظام آل سعود ، شــارع الستين ومنطقة 
النهدين أثــنــاء مـــرور واحــتــشــاد الماليين مــن المتظاهرين 
المشاركين في مهرجان السبت ٢٠ اغسطس والذين قدموا 
الى العاصمة صنعاء من عموم محافظات الجمهورية، للتعبير 
عن إرادتهم الوطنية بأسلوب حضاري ديمقراطي، لم يعد هذا 
االستهداف " المعيب" انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون االنساني 
الــدولــي وقوانين الطفولة وحقوق الــمــرأة واتفاقيات جنيف 
وبروتوكوالتها االضافية فحسب، بل إنه يكشف ارتفاع مستوى 
له هذا النظام المتخلف تجاه 

ّ
الخطورة والتهديد الذي بات يشك

االنسانية جمعاء، وتجاه أمن الشعوب وسالمتها في المنطقة 
العربية والعالم أجمع، ذلك أن أمن الشعوب جزء ال يتجزأ من 
االمن والسلم الدوليين.  وأمام هذه الجريمة غير المسبوقة في 
تاريخ الحروب، فإّننا- وإن كانت تأتي امتدادًا لمسلسل الجرائم 
التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين األبرياء 
منذ أكثر من ٥٣٠ يومًا من القصف الصاروخي االجرامي الذي 
استهدف كافة مظاهر الحياة في ربوع وطننا الحبيب (اليمن)، 
والذي يتصاعد عدد ضحاياها متجاوزًا الـ٣٠ ألفًا مابين شهيد 
وجريح- فإّننا نناشد الضمير االنساني لكل االحرار في العالم، 
ودعــاة ونشطاء وأنصار ومنظمات حقوق االنسان والحريات 
العامة والديمقراطية والحرية والحياة ، ليس فقط إدانة الجريمة 
ومطالبة االمــم المتحدة ومجلس االمــن الدولي بفتح تحقيق 
مستقل فيها وفي آالف المجازر البشعة التي اقترفها تحالف 
العدوان االرهابي السعودي، وإنما المطالبة أيضًا بإعادة صياغة 

مضامين ومبادئ القانون الدولي االنساني واالتفاقيات الدولية، 
وإعادة النظر في التوصيف القانوني لجرائم الحروب، وجرائم 
الحروب ضد االنسانية، وجرائم االبادة الجماعية، وبما يستوعب 
العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم االرهابية غير المسبوقة.

واشار المصدر إلى أن الجريمة الجديدة للعدوان السعودي 
بحق متظاهرين سلميين بقدر ما تؤكد مجددًا للرأي العام 
العالمي والشعوب العربية ، والحكومات المتحالفة مع العدوان 
، دموية وصلف هذا العدوان الذي تتعرض له اليمن، وإمعانه 
في استهداف المدنيين من أبناء الشعب اليمني، بقدر ما تعكس 
حالة خطيرة من الهيستيريا واالفالس والتخبط التي أصيب بها 
تحالف العدوان السعودي وادواته ، واخفاقه في تحقيق أي من 
أهدافه العسكرية، وسقوط كل مخططاته وأوهامه في النيل 
من صمود الشعب اليمني وصالبة وثبات أبطال الجيش واللجان 

الشعبية في كل ميادين المواجهة.

ل المصدر: (اذا لم يكن قصف متظاهرين سلميين في  وتساء
فعالية حضارية ديمقراطية، بأحدث اسلحة التدمير الصاروخية 
والقنابل المحرمة دوليًا، إرهابًا للشعوب، وقمعًا لحرياتها، 
وتهديدًا خطيرًا لألمن والسلم الدوليين، فما هو االرهاب إذًا؟).

د المصدر ان هذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف 
ّ
واك

العدوان السعودي بحق المواطنين االبرياء تستدعي تشكيل 
لة  لجنة دولية للتحقيق فيها وتقديم المسئولين عنها للمساء
في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حــرب" ال ينبغي ان 
يفلتوا من العقاب، بل إن جريمتهم تتجاوز جرائم الحروب 
وجرائم الحرب ضد االنسانية وجريمة االبادة الجماعية.. واعرب 
المصدر في ختام تصريحه عن تعازي المؤتمر الشعبي العام 
واحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألسر ضحايا العدوان 
البربري الغاشم يوم السبت ٢٠ أغسطس ٢٠١٦م ، وامنياته 

بالشفاء العاجل للجرحى.

المؤتمر: استهداف نظام آل سعود متظاهري 
السبعين سقوط أخالقي وإرهاب للشعوب

المؤتمر يدين بشدة استمرار العدوان 
السعودي إغالق مطار صنعاء الدولي

دان مصدر مسئول في االمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام، واستنكر بشدة استمرار تحالف 
العدوان السعودي ، في إغالق مطار صنعاء الدولي 
وإيقاف رحالت الطيران المدني منذ التاسع من 

الشهر الجاري للمرة الثانية منذ بداية العدوان،
ــجــوي عــلــى مطار  واعــتــبــر الــمــصــدر الــحــظــر ال
ــي، انتهاكًا ســافــرًا للقانون الدولي  ــدول صنعاء ال
االنــســانــي،ومــخــالــفــة صــريــحــة لمضامين ميثاق 
األمم المتحدة واإلعــالن العالمي لحقوق اإلنسان 
والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات 
المدنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبروتوكولين الملحقين وكافة المواثيق 

والمعاهدات الدولية، 
واكد المصدر ان إغالق العدوان السعودي لمطار 
صنعاء الدولي يأتي ضمن مسلسل جرائمه بحق 
شعبنا اليمني منذ ١٧ شهرًا ماضية ارتكب خاللها 
العدوان أبشع جرائم الحروب وجرائم الحرب ضد 

االنسانية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، 

اته  ولفت المصدر الى ان العدوان السعودي بإجراء
التعسفية االخيرة، يعاقب بذلك أكثر من ١٧ الف 
مدني عالقين في مطارات الخارج ، بينهم طالب 
بعثات علمية، ومرضى في الداخل هم في أمّس 
الحاجة للسفر خارج اليمن من اجل العالج ، منوهًا 

الى ان معظمهم حاالت مرضية حرجة..
وناشد المصدر الضمير االنساني لكل االحرار في 
العالم والمجتمع الدولي واألمم المتحدة والهيئات 
لتابعة لها والمنظمات اإلقليمية ومنظمات  ا
المجتمع المدني المهتمة بحقوق االنسان، االسهام 
الفعال في العمل على ايقاف هــذه الممارسات 
الالإنسانية والالأخالقية المخالفة لجميع األعراف 
والمواثيق الدولية، والضغط باتجاه استئناف 
الرحالت من وإلــى مطار صنعاء الــدولــي، وضمان 
عدم تكرار ذلك في المستقبل وكذا عدم اخضاع 
ات  الرحالت للتوقف في مطار بيشة ، وإلغاء اإلجراء
المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات 

العربية.


