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١١ فبراير لم يكن هدفه إسقاط النظام فقط بل و تدمير الجيش اليمني

حازب: الجامعات ال تقوم بمسئولياتها المجتمعية وسنعمل على إعادة دورها المجتمعي

آالف الشهداء قدمهم المؤتمر في مواجهة العدوان

المؤتمر ال يبيع وال يشتري بالقضايا الوطنية وموقفه من العدوان مبدئي

وفي اللقاء جدد االمين العام موقف المؤتمر الشعبي العام المبدئي والثابت في مواجهة العدوان 
السعودي الغاشم والحصار الظالم ضد شعبنا اليمني، مؤكدًا ان هذا الموقف ينطلق من فكر وتوجهات 
وقناعات المؤتمر الوطنية ،مشيرًا الى ما قدمه المؤتمر وقيادته ممثلة برئيس الجمهورية االسبق 

رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح من تضحيات في مواجهة العدوان. 
وقال :ال يستطيع احد أن ينكر أن الزعيم علي عبدالله صالح قدم تضحيات من اجل الوطن لم يقدمها 
أحد ،فقد سلم السلطة في العام ٢٠١٢م حقنًا لدماء اليمنيين وإحباطًا للمؤامرة التي كانت تحاك ضد 
رًا بأن الزعيم صالح كان أول من نبه الى تلك 

ّ
الوطن من الخارج ممثلة فيما سمي بالربيع العربي ،مذك

المؤامرة وسماها بمؤامرة الربيع العبري الذي ُيطبخ في دوائر صهيونية . وأضاف الزوكا :هذه المؤامرة 
لم يكن هدفها اسقاط النظام فقط بل وتدمير الجيش واألمن اليمني ،وتدمير البنية التحتية ومقدرات 
اليمن وعدد من الدول في الوطن العربي ،ولذلك حين عجزوا عن تنفيذ ذلك المخطط بالكامل في 
٢٠١١م عملوا على استكماله من خالل عدوان التحالف الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني 
منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م والذي يتم من خالله قتل اليمنيين وتدمير كافة مقدرات اليمن العسكرية 

واألمنية واالقتصادية والتعليمية والبنية التحتية . 
وأردف :نحن نعتبر(١١) فبراير يوم النكبة للوطن ومن يحتلفون به انما يخونون دماء الشهداء ،الفتًا 

الى أن استهداف الزعيم صالح والمؤتمر الشعبي العام في ٢٠١١م جاء ألنه 
رفض بيع الوطن ،ورفض تسليم الصواريخ الباليستية ،ورفض القبول بإقامة 
قواعد اجنبية على اراض يمنية ،ورفض السماح بمد خط انابيب عبر االراضٍي 

اليمنية الى البحر العربي ،ورفض االصطفاف مع الخارج ضد اطراف يمنية . 
ات التي عرضت على الرئيس االسبق الزعيم علي  وذكر االمين العام باإلغراء
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وتأكيده أنه سلم السلطة حقنًا 
للدم اليمني،وبالتالي ال يمكن القبول باصطفاف يؤدي الى اراقة دماء اليمنيين. 
وأكد الزوكا أن الزعيم صالح خالل فترة حكمه تعامل مع المؤامرات التي 
كانت تحاك ضد اليمن بحنكة وحكمة وقاد عملية بناء تحقق من خاللها لليمن 
منجزات كثيرة في مختلف المجاالت العسكرية واألمنية والتنموية واالقتصادية 
والتعليمية وغيرها ،ولوال تلك المنجزات لما كانت البلد قادرة كل هذه الفترة 
على الصمود في وجه هذا العدوان الذي يعمل اليوم على تدميرها بحقد وانتقام 

 .
وشدد االمين العام على ان المؤتمر ال يبيع وال يشتري بالقضايا الوطنية ،وموقفه من العدوان الخارجي 
والدفاع عن الثوابت الوطنية مبدئي وال يرتبط بمواقف أي قوى اخرى،مشيرًا الى ان المؤتمر قدم حتى 
اآلن آالف الشهداء من اعضائه وقياداته في مواجهة العدوان ، ولذلك فالمؤتمر يتعرض لالستهداف 
واإلقصاء ومحاولة االجتثاث منذ ٢٠١١م ، الفتًا الى انه ورغم خروج البعض من المؤتمر في ٢٠١١م 
او في ٢٠١٥م إال أنه ظل تنظيمًا قويًا وصامدًا ومتماسكًا ومحافظًا على شعبيته ،ومبادئه الوطنية 

وسيظل مهما كانت المؤامرات التي تحاك ضده . 
ة وحنكة وخبرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التربوية االستاذ حسين حازب،  وأشاد الزوكا بكفاء
مشيرًا الى انه يمتلك رؤية وتوجهًا اصالحيًا ألوضاع الجامعات اليمنية التي تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها 
سواء بسبب ما تعرضت له من تدمير من قبل العدوان الخارجي او ما تعرضت له من تخريب من الداخل . 

وأكد االمين العام ان اصالح االختالالت في اوضاع الجامعات اليمنية هو المدخل لتصحيح كل االوضاع 
االخرى، قائًال: اذا صلحت الجامعات صلح كل شيء، وإذا خربت الجامعات خرب كل شيء ،مشيرًا الى ان 
الجامعات هي من تتحمل مسؤولية تخريج الكوادر التي تقود الدولة ولذلك فإذا كانت اوضاعها سيئة 
رًا 

ّ
سينعكس ذلك سلبًا على مخرجاتها وبالتالي على ادارة الدولة في المستقبل والعكس صحيح ،مذك

بما حققه الزعيم علي عبدالله صالح خالل فترة حكمه من نهوض بجانب التعليم الجامعي حيث كان 
هناك جامعتان فقط في اليمن اثناء توليه الحكم ،لكنه سلم السلطة والجامعات في معظم المحافظات . 
وأكد الزوكا ثقته بقدرة الوزير حازب على اعادة االعتبار للجامعات اليمنية ،مشددًا على مساندة 
المؤتمر لهذا التوجه القائم على تفعيل الدستور والقانون واألنظمة في الجامعات بعيدًا عن أي 

تدخالت او مجامالت . 
وجدد االمين العام موقف المؤتمر الحريص على تنفيذ الدستور والقانون واألنظمة ليس في 
الجامعات فحسب ،بل وفي كل مرافق الدولة ورفضه أي خروج او التفاف عليها ،داعيًا القيادات 
والكوادر المؤتمرية وكل منتسبي الجامعات اليمنية الى مساندة وزير التعليم العالي في هذا التوجه . 
وحيا الزوكا مواقف قيادات المؤتمر في فرعي جامعتي الحديدة وذمــار وثباتهم وصمودهم 
وتماسكهم منذ العام ٢٠١١م وحتى اليوم ،مشيرًا الى انه ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتهم 

وتواجههم وما تعرضوا له من اقصاء ومحاوالت اجتثاث إال 
انهم صمدوا واثبتوا والءهم لتنظيمهم الرائد المؤتمر الشعبي 
العام ،مشددًا في الوقت نفسه على اهمية تفعيل وتنشيط 
العمل التنظيمي لفروع المؤتمر في جامعتي الحديدة وذمار 
وكل الجامعات ،وتطوير آليات االتصال والتواصل مع قيادة 
المؤتمر التنظيمية وبما يسهم في ابراز دور المؤتمر الوطني 
سواء في مواجهة العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر 
،او في نضاله من اجل اعادة هيبة الدولة ومؤسساتها للعمل 
وفقًا للدستور والقانون ،مختتمًا بالتأكيد على ان المؤتمر كان 
وسيظل حزب الوسطية واالعتدال وحزب الحوار والشراكة 
والقبول باآلخر والتسامح ،والعمل على توحيد الجبهة الداخلية 
 ال يقبل المساومة. من 

ً
في مواجهة العدوان باعتبار ذلك مبدأ

جانبه عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ حسين حازب عن شكره لالمين العام للمؤتمر 
ات التي تصب في خدمة التوجه الرامي الى اعادة االعتبار للعملية  على اهتمامه بعقد هذه اللقاء
التعليمية الجامعية وتصحيح اوضاع الجامعات . وقدم الوزير شرحًا عن االوضــاع التي تواجهها 
الجامعات اليمنية واالختالالت التي شهدتها خالل الفترة الماضية والتي انعكست سلبًا على العملية 
التعليمية واإلدارية في الجامعات،مشيدًا في الوقت ذاته بمواقف القيادات والكوادر المؤتمرية في 

جامعتي ذمار والحديدة . 
وأكد حازب انه سيبذل كل ما يستطيع من جهود إلصالح االختالالت التي تعيشها الجامعات في 
مختلف المجاالت االدارية واألكاديمية ،مشددًا على انه حريص على انفاذ الدستور والقانون واألنظمة 
واللوائح بعيدًا عن أي اعتبارات اخرى ،مشيرًا الى انه يتعاطى مع مختلف االكاديميين وأساتذة وطالب 
الجامعات من منظور وطني بعيدًا عن االنتماء الحزبي وهو ما يتفق وتوجهات قيادة المؤتمر الحريصة 

على ان يكون تعاطي ممثلي المؤتمر في الحكومة منسجمًا مع نصوص الدستور والقانون ورفض أي 
خروج عنها ،او تدخل أي جهات في عمل الوزارات بعيدًا عن ذلك . 

وأكد وزير التعليم العالي ضــرورة ان يعاد للجامعات دورهــا في خدمة المجتمع، مشيرًا الى ان 
الجامعات ال تقوم بمسؤولياتها المجتمعية رغم انها وظيفة دستورية وقانونية ،وضرورة االهتمام 
بحقوق الطالب وتصحيح االختالالت في مواضيع التقويم الجامعي ،وإلغاء التعيينات المخالفة للنظام 
ولتوجيهات المجلس السياسي ،وكذا عملية القبول المخالفة لألنظمة واللوائح. هذا وقد شهد االجتماع 
نقاشًا مستفيضًا من قبل القيادات التنظيمية لفرعي المؤتمر بجامعتي ذمار 
والحديدة ،الذين اكدوا دعمهم ومساندتهم لتوجهات قيادة المؤتمر الحريصة 
على انفاذ الدستور والقانون والعمل باألنظمة بعيدًا عن أي تدخالت من أي جهة 
،مشيرين الى مساندتهم لتوجهات قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

واصالح االختالالت في اوضاع الجامعات.
وجددت القيادات التنظيمية لفرعي المؤتمر بجامعتي الحديدة وذمار تثمينها 
وتقديرها لقيادة المؤتمر السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام ،والتفافهم خلف توجهات 
ومــواقــف المؤتمر في مواجهة الــعــدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر 
والدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية واستقالل وسيادة الوطن . 
وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية فقد اشارت القيادات التنظيمية الى الصعوبات والتحديات التي 
 الى انه سيتم تنفيذ توجيهات 

ً
تواجه عمل فرعي المؤتمر في جامعتي ذمار والحديدة ، منّوهة

االمانة العامة فيما يتعلق بتفعيل وتعزيز النشاط التنظيمي خاصة وان االحداث التي يمر بها الوطن 
منذ ٢٠١١م قد عكست حقيقة ما يتمتع به المؤتمر من جماهيرية في مختلف االوساط والشرائح 

االجتماعية والمهنية وفي مقدمتها شريحة االكاديميين وأساتذة الجامعات وطالبها.
حضر اللقاء االستاذ محمد الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام ،واألستاذ طارق 
الشامي رئيس الدائرة االعالمية ،واألستاذ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية ،واألستاذ 
عبدالقوي الشميري رئيس دائرة الدراسات والتخطيط والبحوث،واألستاذ علي العنسي نائب رئيس 
الدائرة التنظيمية ،واألستاذ حاشد ابوشوارب نائب رئيس دائرة الشباب والطالب،واألستاذ حسن 

عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار.  

خالل ترؤسه اجتماعًا لقيادات المؤتمر بجامعتي الحديدة وذمار

ه إلى مؤامرة الربيع العبري الزوكا: الزعيم أول من نبَّ

رأس األمين العام للمؤتمر الشــعبي العام االســتاذ عارف عــوض الزوكا -الخميس- اجتماعًا تنظيميًا للقيــادات التنظيمية لفروع المؤتمر 
بجامعتي الحديدة وذمار بحضوراالســتاذ حســين حــازب رئيس الدائرة التربوية عضــو اللجنة العامة للمؤتمر وزيــر التعليم العالي والبحث 

العلمي وذلك في اطار برنامج اللقاءات التنظيمية التي تنظمها االمانة العامة مع فروع المؤتمر بالجامعات . 

ما يجري من 
عدوان على بالدنا 
استكمال لمؤامرة 

١١ فبراير

١١ فبراير يوم 
النكبة للوطن وَمْن 

يحتفلون به يخونون 
دماء الشهداء

وفد المؤتمر يختتم زيارته لموسكو

روسيا بوابة السالم لليمن
القربي: وضعنا التصور للحل السياسي وإنقاذ اليمن

حيث التقى -الخميس- بنائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل باغدانوف 
في مبنى وزارة الخارجية الروسية.

وقدم وفد المؤتمر الشعبي العام خالل اللقاء شكره وتقديره للحكومة الروسية 
ازاء مواقفها المبدئية والثابتة نحو اليمن وجهودها الداعمة للحلول السياسية 

واحالل السالم فيه .
كما استعرض الوفد جهود المؤتمر الشعبي العام وانصار الله المستمرة لوقف 
العدوان منذ بدايته وذلك من خالل مشاركتهم في مفاوضات جنيف والكويت 
وقبولهم خارطة الطريق المقدمة من وزير الخارجية االمريكي السابق (كيري) 
باعتبارها ارضية للتفاوض لوقف العدوان واالقتتال الداخل ومهيئة للحل السياسي 
الشامل ..مطالبين روسيا االتحادية القيام بدورها من اجل وقف الحرب ورفع الحصار 
الجائر والدفع الستئناف المفاوضات ووقف التصعيد العسكري واهمية دور روسيا 
االتحادية المحوري في مجلس االمن لتبني قرارات ملزمة من اجل احالل السالم في 

اليمن وإزالة المعوقات لتحقيقه التي تتمسك بها بعض االطراف .
من جانبه عبر السيد باغدانوف عن العالقة التاريخية التي تربط روسيا 
االتحادية بالمؤتمر الشعبي العام وقياداته.. مشيدًا بدور المؤتمر الشعبي العام 
في المفاوضات وتقديمة الكثير من المبادرات لتحقيق الحل السياسي، ومؤكدًا 
على تمسك روسيا االتحادية باستقرار اليمن ووحدته وسيادته وبأنه اليوجد سوى 

الحل السياسي إلنهاء الصراع وان حل االزمة السياسية في اليمن تقع مسئوليته 
على اليمنيين وحدهم دون اي تدخل من اي طرف خارجي، وان روسيا االتحادية 
ستستمر ببذل الجهود في كافة المحافل الدولية للدفع بالعملية السياسية ومواصلة 
الدفع بكافه األطراف اليمنية لتبني الحوار كخيار وحيد إلنهاء الصراع وتحقيق 

السالم العادل لكل اليمنيين .
كما التقى وفد المؤتمر الشعبي العام -الجمعة- بموسكو بالسيد فالديمير لوكن 
نائب رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشيوخ الفيدرالي لروسيا االتحادية والسيد 
فالديمير ماروزف نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في مجلس الشيوخ الفيدرالي .
وقد عبر الوفد عن التقدير لموقف روسيا اثناء االزمة السياسة عام ٢٠١١م 
ومؤخرًا اثناء عدوان التحالف.. مقدمًا شرحًا مفصًال عن آثار العدوان على الجوانب 
اإلنسانية في اليمن نتيجة الحصار الجوي والبري والبحري وما أدى اليه العدوان من 
ضحايا نتيجة القصف المستمر والحصار الذي حرم اليمنيين من المواد الغذائية 

واالدوية والمحروقات والتدمير الذي لحق بالبنى التحتية في كافة المرافق.
وطالب الوفد من مجلس الشيوخ الروسي العمل مع حكومة روسيا االتحادية لوقف 
الحرب ورفع الحصار وفتح االجواء اليمنية للرحالت الجوية للتخفيف من معاناة 
اليمنيين، كما أكد على أهمية دور روسيا االتحادية في مجلس االمن لإلسهام في 
إصدار قرار ملزم بوقف الحرب والعودة الى طاولة التفاوض على أساس مبادرة كيري 

كأساس للتفاوض من اجل التوافق على حل سياسي ينهي الحرب ويحقق السالم .
من جانبه رحب نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الروسي 
رًا بالعالقات التأريخية بين البلدين ودور روسيا 

ّ
بوفد المؤتمر الشعبي العام، مذك

االتحادية إلنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السالم.. شاكرًا للوفد توضيح كثير من 
األمور التي يجهلونها نتيجة التعتيم اإلعالمي، منّوهًا الى ان لجنة الشئون الخارجية 
ستولي الوضع في اليمن اهتمامها وتنسق مع وزارة الخارجية لإلسهام الفاعل 
إلنهاء الحرب والوصول الى اتفاقية سالم تعيد لليمن االمن واالستقرار وتحفظ 
وحدته وتحمي سيادته، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر ورفدهم بالتطورات 

أوًال بأول .
وبخصوص زيارة الوفد المؤتمر الى روسيا، قال الدكتور ابوبكر القربي- في لقاء مع 
وكالة سبوتنيك "الروسية": إن الهدف من الزيارة هو كسر "جدار التعتيم اإلعالمي 
الذي جعل حرب اليمن منسية"، وتقديرًا لالتحاد الروسي وتأثيره في قضايا اإلقليم، 

ودوره المؤثر في مجلس األمن.
وأكد القربي أن الوفد الوطني الممثل بالمؤتمر الشعبي وجماعة "أنصار الله" 
ج له"، وأن ما يدل على ذلك هو التوقيع  يريدون الحل السياسي، "على عكس ما يروَّ
على مبادرة كيري، مشيرًا إلى أن الوفد الوطني وضع أمام الجانب الروسي التصور للحل 
السياسي الذي ينقذ اليمن، كما أوضح الوفد معاناة الشعب اليمني "وما تعرض له من 

جرائم حرب"..وحول خطة السالم األممية المعدلة، قال القربي: إنهم لم يطلعوا 
عليها وال يعرفون عنها شيئًا، حيث لم تقدم إلى اآلن بصورة رسمية.

وأشار األمين العام المساعد للمؤتمر إلى أن تصريحات المتحدث باسم التحالف 
العربي اللواء أحمد العسيري، شأنها شأن كافة تصريحات العسكريين، تختلف عن 
تصريحات السياسيين، إذ أن "العسكريين دائمًا أمام قضايا يحاولون أن يطرحوها 

بشكل مغاير للحقيقة تمامًا".
وأضاف: أن تصريحات العسكريين من الطرف اآلخر تعطي معلومات مختلفة 
تمامًا، وأن ما يبحث عنه اليوم هو الحل السياسي للوضع في اليمن وليس العسكري.
وعلى صعيد آخر، أكد القربي ضرورة عدم االستعجال في الحكم على مواقف 
اإلدارة األمريكية، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب أصدرت خالل الفترة الماضية قرارات 

كثيرة أثارت ضجة ولم تحقق أهدافها.
ولفت إلى أن "البنية المؤسسية" إلدارة ترامب لم تكتمل بعد، ومن ثم يجب 

االنتظار للحكم عليها وتحديد كيفية التعامل معها.
وختم القربي قائًال: إن "الخارجية الروسية فهمت تمامًا موقفنا وإن الحل هو الحل 
السياسي..وعلى مجلس األمن أن يتبنى موقفًا يدعم خارطة الطريق التي قدمها 
كيري، وكيف يمكن ذلك.. اآلن يجب على الدول الخمس دائمة العضوية أن تبلور 

قرارًا جديدًا يدعم هذه االتفاقية".

في إطار الجهود التي يبذلها المؤتمر الشــعبي العام بهدف إحالل الســالم في اليمن وإنهاء العدوان الســعودي ورفع الحصار، أنهى وفد 
مؤتمري برئاسة الدكتور أبوبكر القربي األمين العام المساعد للمؤتمر وعضوية االستاذ يحيى عبدالله دويد والشيخ كهالن مجاهد أبو 
شوارب عضو اللجنة العامة، زيارة للعاصمة الروسية موسكو حيث بحث وفد المؤتمر مع المسئولين الروس تعزيز العالقات القائمة بين 
الحزبين ومناقشــة ســبل التعاون الهادفة لوقف العدوان ورفع الحصار وأهمية الدور المحوري لروســيا االتحادية في مجلس األمن لتبني 

قرارات ملزمة من أجل إحالل السالم في اليمن وإزالة المعوقات التي تمسك بها بعض األطراف.


