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وقفت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماع لها 
-األربعاء الماضي- أمام تطورات الساحة الوطنية وتصاعد 
العدوان الغاشم والسافر الــذي يشنه تحالف العدوان بقيادة 
السعودية على بالدنا منذ ثالثة أعوام وتشديد الحصار من خالل 
إغالق ميناء الحديدة الشريان الوحيد لحياة أكثر من ٢٥ مليون يمني.
وقالت أحزاب التحالف الوطني- في بيان صادر عن االجتماع: إن 
تصاعد العدوان والحصار والمجازر اليومية التي يرتكبها بحق أبناء 
شعبنا اليمني في كل انحاء الوطن وفي المقدمة العاصمة صنعاء، 
وتعز والبيضاء وشبوه والحديدة وحجة وصعدة والجوف ومأرب، 
يؤكد إمعان العدوان في استهداف اليمنيين وفشله في تحقيق 
أي انجازات عسكرية سوى القتل وتدمير البنية التحتية وانتهاج 
سياسات العقاب الجماعي بحق المدنيين في ظل صمت دولي مخٍز.

ودعا التحالف الوطني كافة القوى الوطنية إلى تمتين الجبهة الداخلية ورص 
الصفوف لمواجهة التحديات الوطنية وفي مقدمتها العدوان البربري الذي 
يشنه تحالف العدوان السعودي وتفويت مخططاته الشريرة في شق الصف 

الداخلي والنيل من اللحمة الوطنية.
كما دعا االجتماع إلى التفعيل الصادق لبنود االتفاق الموقع بين المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وبين انصار الله وحلفائهم بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٦م 
واالبتعاد عن المناكفات السياسية واإلعالمية والعمل الجاد لما يخدم الوطن 
ويلبي طموحات أبنائه ويخفف معاناتهم ويليق بتضحياتهم وصمودهم في 

وجه العدوان الغاشم..
وعبر البيان عن أسفه البالغ ازاء الممارسات التي تنتهجها جماعة انصار 
الله في مؤسسات الدولة وأدائها السياسي واإلعالمي الذي ال يوحي بتوجهات 
صادقة نحو الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتفعيل مبدأ الشراكة الوطنية 
بين طرفي االتفاق والنهوض بمؤسسات الدولة وبناء الجيش واألمــن ألداء 

دورهم في مواجهة التحديات وعلى رأسها العدوان. 
ودان البيان المساعي التي ينتهجها البعض والتي تصب في إطار احتكار 
تخذ خارج إطار الدستور 

ُ
الوظيفة العامة واالقصاء عبر قرارات انفرادية ت

والقانون واتفاقات الشراكة ، وكذا محاوالت فرض تلك القرارات.
واعتبر البيان أن استقواء بعض األطراف السياسية بالسالح والمال العام 
واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية من قنوات فضائية وصحف واذاعات ممولة 
من المال العام والزج بمنابر المساجد في سياق حمالت تشويه تستهدف 
ه والرموز الوطنية، سلوك مرفوض يحرف  المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
البوصلة عن المعركة الحقيقية التي يفترض أن يحتشد خلفها الجميع وال 

يخدم إال العدوان.
كما حث البيان على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب طبقًا للدستور 
وتفعيل األجهزة الرقابية للنهوض بدورها في تطبيق النظام والدستور 
والقوانين النافذة ومكافحة الفساد المستشري وحماية المال العام وعمل كل 
ما يلزم لتوحيد الوعاء العام وصب كل اإليرادات في الخزينة العامة للدولة.. 
ودعا القوى والمكونات السياسية وفي المقدمة أنصار الله الى التأطير القانوني 

لعملها السياسي والحزبي وممارسة أنشطتها وفقًا للدستور والقانون.
ودان البيان المواقف المشبوهة الصادرة عما تسمى أحزاب التكتل الوطني 
وهي كيانات مشبوهة ال تملك أي صفة قانونية أو حتى قواعد جماهيرية 
وشعبية على األرض لممارسة العمل السياسي والجماهيري والتي يصرف عليها 
ه للمؤتمر وتصدع الجبهة الداخلية وخدمة قوى  من المال العام بغرض االساء

العدوان ومرتزقته بدًال من صرف المرتبات لمؤسسات الدولة والجيش واألمن.
وأضاف: أن تلك الكيانات الكرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز 
االرتزاق والخيانة سواًء عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على 
أنصار الله، والمتاجرين بالمواقف مقابل الفتات الذي يتفضل به البعض عليهم 

سواء من أطراف متربصة في الداخل أو من قبل العدوان السعودي ومرتزقته.
وأكد البيان ان احزاب التحالف الوطني التي تمثل شريكًا اساسيًا سواء في 
مواجهة العدوان والحصار او في االتفاق السياسي بين القوى المناهضة للعدوان، 
حرصت طيلة الفترة الماضية على تجنب طرح مواقفها العلنية ازاء االختالالت 

التي تشهد عملية تنفيذ االتفاقات التي تمثل احزاب التحالف طرفا فيها 
فاجأ بمحاولة البعض ممارسة 

ُ
حرصًا على وحدة الجبهة الداخلية لكنها لألسف ت

انتهازية سياسية غير مسبوقة ال تضع في االعتبار طبيعة االوضاع التي تمر 
بها البالد في ظل استمرار العدوان والحصار وسعي قوى العدوان ومرتزقتهم 
لشق الصف الوطني وذلك من خالل الزج بكيانات هالمية الى المشهد السياسي 
لتتولى مهمة اصدار مواقف اقل ما يقال بأنها افالس سياسي غير مسبوق، 
معتقدة انها بذلك قد تنجح في الضغط على الطرف المتمثل في المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه لتمرير اجندتها الحزبية والشخصية الضيقة على حساب 
االجندة الوطنية التي يتمسك المؤتمر وأحــزاب التحالف بها إدراكــًا منهم 
لخطورة المرحلة وما تواجهه البالد جراء استمرار وتصعيد العدوان عسكريًا 
واقتصاديًا من خالل تشديد الحصار وإغالق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

واضاف البيان: ان ما تضمنه ما سمي بتصريح المصدر االعالمي لتلك الكيانات 
الكرتونية ردًا على موقف المؤتمر الشعبي العام اكد حقيقة ان هناك من يسعى 
لتبني وخدمة اهداف اجندة العدوان من خالل السعي إلثارة الفتنة وجر القوى 
المناهضة للعدوان الى مربع صراعات كان وسيظل يتمناها ويخطط لها 
ويدعمها العدوان وتحالفه ومرتزقته ،وما يثير التساؤالت هو تشابه وتطابق 
اللغة والمضامين والمواقف التي تضمنها ذلك التصريح مع لغة ومضامين 
ومواقف القوى المؤيدة للعدوان والمشاركة له في جرائمه ضد شعبنا اليمني 

والموجودة في فنادق الرياض واسطنبول والدوحة وغيرها.
وحذر البيان من خطورة استمرار استخدام تلك الكيانات الهالمية من 
قبل البعض في معارك شخصية وحزبية ضيقة على حساب المصالح العليا 
للوطن ،ذلك ان مواقف هذه الكيانات تعبر بوضوح عن اصرار على المضي 
في مشروع تمزيق الجبهة الوطنية وتمثل خيانة لدماء وتضحيات الشهداء 
والجرحى من ابناء شعبنا اليمني العظيم والذين سقطوا في محراب الدفاع 
عن الوطن منذ بداية العدوان الغاشم وهو أمر يستدعي عدم السكوت عليه 
بل ومواجهته ومقاومته انطالقًا من المسؤولية الوطنية التي تتحملها القوى 
السياسية الشريفة ورجال القبائل في كل انحاء الوطن الذين والؤهم للوطن 
وليس لألحزاب الكرتونية والتي تقف في مواجهة العدوان والحصار وتدرك 
حقيقة وأبعاد المؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه ووحدته وسيادته 
واستقالله، وما يتعرض له اليمن شعبًا وارضًا منذ الف يوم لخير دليل على ذلك.
وحــث البيان كــافــة جماهير وقــواعــد وأنــصــار أحـــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وكل ابناء الشعب على مواجهة تلك األصوات النشاز بحزم وبقوة 
ورفــع مستوى الجاهزية السياسية والوطنية لمواجهات التحديات وفي 
طليعتها، العدوان السعودي الغاشم وعدم االنجرار وراء أي اصوات تدعو 
وتحرض على الفتنة الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من 

اعتبارات.

أحزاب التحالف تدين اساليب احتكار الوظيفة  العامة واإلقصاءات 
في بيان شديد اللهجة

ممارسات أنصار الله في مؤسسات الدولة وأدائها السياسي واإلعالمي التحافظ على وحدة الصف

نظم القطاع النسائي للمؤتمر بمحافظة ذمار -الخميس- 
لقاًء تنظيميًا موسعًا للقيادات والكوادر النسوية بفروع 
الدوائر والمديريات، برئاسة االستاذة وفاء الدعيس عضو 
اللجنة العامة، رئيس دائرة الفعاليات واإلنشطة االعالمية.
وفي اللقاء رحب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حسن 
عبدالرزاق، بجميع الحاضرات بمن فيهن الحاضرات من 
االمانة العامة في اللقاء الموسع الذي يأتي حرصا من قيادات 
المؤتمر العليا ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر، لمناقشة العمل التنظيمي وتفعيل االداء خاصة 

في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار جائر.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود وتنشيط العمل 
التنظيمي، مشيدا بالدور الوطني البارز للقطاع النسوي 
وماقدمته المرأة المؤتمرية خالل الفترة السابقة من عطاء 

وطنييا وتنظيميا. 
من جابنها القت االستاذة وفاء الدعيس عضو اللجنة 
العامة، كلمة نقلت في مستهلها تحيات قيادة المؤتمر 
ممثلة برئيس المؤتمر رئيس الجمهورية االسبق الزعيم 
علي عبدالله صالح واالمين العام للمؤتمر االستاذ عارف 

الزوكا للقيادات والكوادر النسوية بمحافظة ذمار.
وأشادت بتميز اداء القطاع النسائي بالمحافظة، مؤكدة ان مؤتمريات 
ذمار على قدر عالي من الوعي والوفاء واالصطفاف التنظيمي الى جانب 
اخوانهن المؤتمريين في مواجهة كافة التحديات وابرزها العدوان 

السعودي األرعن.
إلى ذلك اشارت مسئولة القطاع النسائي بالدائرة (١٩٧) غادة الشظمي 
في كلمة القطاع النسائي بالمحافظة، إلى ان هذا اللقاء الموسع يؤكد ثبات 
المرآة اليمنية في كل المراحل الوطنية والتنظيمية وكفاحها المستمر 

دفاعا عن الوطن.
من جانبه اكد نائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة االستاذ محمد 
العلواني على أهمية استمرار التواصل التنظيمي ، مقدما ايضاحات عن 
النشاط التنظيمي وعملية االنتساب والتدافع الكبير لالنضمام للمؤتمر 

على مستوى كافة دوائر ومديريات ومراكز المحافظة.
كما رأست عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المرأة لألنشطة الثقافية 
واإلعالمية بالمؤتمر وفاء الدعيس، لقاًء تنظيميًا للقطاع النسائي في 
محافظة إب وذلــك ضمن الــزيــارات الميدانية التي ستشمل معظم 

محافظات الجمهورية
وفي مستهل اللقاء نقلت عضو اللجنة العامة تحيات الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى المشاركات في اللقاء الذي كرس 

لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية وفي مقدمها نشاط االنتساب الجديد 
لعضوية المؤتمر وتفعيل آلية االتصال والتواصل بين مختلف التكوينات 

وبما يعزز الصمود في وجه العدوان.
وعبرت الدعيس عن التقدير لجهود القطاع النسائي بمحافظة إب 
في سبيل تفعيل العمل التنظيمي والذي ظهر جليا في ازدياد اعداد 

المنتسبات الجدد للتنظيم خالل األيام الماضية.
وأكدت الدعيس أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوسطية واالعتدال 
ويضم جميع الفئات المختلفة من أفراد الشعب اليمني بمختلف مناطقهم 
وفئاتهم االجتماعية في الوقت الذي يعد حزب الوطن الذي أنشئ فيه 

ولم يستورد من أي بلد آخر.
ودعت القيادات النسوية إلى النزول للمديريات والدوائر والمراكز 
التنظيمية لالستماع إلى أعضاء وكــوادر المؤتمر في القطاع النسوي 
بهدف تذليل المعوقات التي قد تعترض العمل التنظيمي وإيجاد الحلول 

المناسبة لها.
وكانت االستاذة وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام، رئيس دائرة الفعاليات واألنشطة اإلعالمية قد أشادت بتميز اداء 
القطاع النسائي للمؤتمر بمحافظة الحديدة خالل ترؤسها لقاء تنظيميًا 

للقيادات المؤتمرية في المحافظة األسبوع الماضي.
واشارت الدعيس الى ان تميز ادائهن التنظيمي يؤكد ان مؤتمريات 

المحافظة على درجة عالية من الوعي واالصطفاف التنظيمي الى جانب 
اخوانهن المؤتمريين في مواجهة كل التحديات وابرزها مواجهة العدوان 

السعودي الغاشم على بالدنا.
وفي اللقاء الذي حضرته االستاذة أفراح زيد عيون - نائب رئيس دائرة 
الفعاليات واألنشطة اإلعالمية القيت عدد من الكلمات منها كلمة لنائب 
رئيس المؤتمر بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن احمد خرجين وكلمة 
لرئيسة القطاع النسائي بالمحافظة االستاذة نورية الحاشدي وعدد من 
قيادات وكوادر المؤتمر النسوية اكدت جميعها على اهمية استمرار 
التواصل التنظيمي وتعزيز لحمة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان 

السعودي الغاشم.
وقدموا ايضاحات عن النشاط التنظيمي وفي مقدمته استيعاب التدافع 
الكبير لطلبات االنتساب للمؤتمر خصوصا للشباب والشابات ومسؤوليات 
قيادات المؤتمر في استيعاب تطلعات وطاقات المنتسبين الجدد 
للمؤتمر الذين يتطلعون الى ان يكون انتماؤهم للمؤتمر تعبيرًا عن 
اقتناعهم بنهج الوسطية واالعتدال والوالء الوطني الذي ال ينسجم بحال 

من االحوال مع التبعية ايًا كان شكلها او نوعها.
ات المختلفة نقاشات ورؤى جادة ومسؤولة حول  هذا وقد شهدت اللقاء
مجمل القضايا التنظيمية والوطنية وفي مقدمتها معاناة المواطنين جراء 

الحصار الظالم الذي اثر على جميع مناحي الحياة.

التحالف الوطني الديمقراطي يدعو أبناء اليمن الشرفاء إلى مواجهة العدوان والحصار وأصوات الفتنة النشاز

تمتين الجبهة الداخلية يفشل مخططات 
العدوان الشريرة للنيل من اللحمة الوطنية

لجنة العدوان الخاصة والمتطرفون الحوثيون هم 
مصدر الكيانات المشبوهة لتمزيق الجبهة الداخلية

الزنم ينال الدكتوراه 
من جامعة القاهرة 

منحت الجامعة الدولية االلكترونية بالعاصمة المصرية القاهرة الباحث على محمد صالح 
الزنم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام فرع محافظة إب شهادة الدكتوراه 

في العلوم السياسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
وقد نال الزنم شهادة الدكتوراه عقب اتمام المناقشة العلنية ألطروحته المقدمة تحت 
عنوان (مراحل الدفاع عن الوحدة والشرعية من خالل المعارك السياسية والعسكرية 
في اليمن من اتفاقية الطائف الى عاصفة الحزم ١٩٣٤-٢٠١٥م) والتي تم اجراء 
المناقشة العلنية عن طريق البث الحي والمباشر بشبكة التواصل االجتماعي فيس بوك 
بين قاعتي المناقشة في جامعة إب باليمن والجامعة الدولية اإللكترونية في القاهرة 

بجمهورية مصر.
وكانت لجنة االشراف والمناقشة تكونت من االستاذ الدكتور محمود عبدالفتاح محمد 
رئيس الجامعة الدولية االلكترونية جمهورية مصر العربية "مناقشًا ومقررًا" واالستاذ 
الدكتور زين العابدين محمد علي رجب استاذ ورئيس قسم مجاالت الخدمة االجتماعية 
جامعة حلوان جمهورية مصر العربية "مشرفًا" والدكتورة سحر ابراهيم محمد علي 

خبيرة في االعالم والعلوم السياسية "مناقشًا". 
الى ذلك عبر الدكتور علي محمد الزنم عن فرحته الغامرة بحصوله على درجة الدكتوراه 
بدرجة امتياز كونها تأتي في ظروف صعبة جدًا وفي ظل عدوان مستمر على اليمن منذ 

اكثر من عامين و٨ أشهر.
حضر المناقشة محافظ إب الدكتور عبدالواحد صالح ووزير األوقاف القاضي شرف 
القليصي وأمين عام المجلس المحلي األستاذ أمين الورافي ورئيس جامعة إب األستاذ 
الدكتور طارق المنصوب ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة المهندس عقيل فاضل ونائب 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية األستاذ الدكتور عبدالله الفالحي وأمين عام الجامعة 
األستاذ عبدالملك السقاف ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي وعدد كبير من 

القيادات األكاديمية واإلدارية.

خالل زياراتها الميدانية للقطاعات النسوية بذمار وإب والحديدة

وفاء الدعيس تشيد باألداء التنظيمي للمؤتمريات وثباتهن في وجه العدوان

استهجنت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي، تجاهل وكالة االنباء اليمنية "سبأ" 
الرسمية للبيان الصادر عنهم -االربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم احزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبدالمجيد 
الحنش لوكالة "خبر": يفترض ان تكون وكالة االنباء اليمنية "سبأ"، وكالة اخبارية 
للوطن بأكمله ومعنية بكل الفعاليات السياسية الموجودة وفقًا للقانون والدستور.
واضــاف: يجب ان ال تكون وكالة "سبأ" واإلعــالم الرسمي، فقط لفئة معينة او 
جماعة ما بل ناطقة باسم كل مواطن يمني وفي المقدمة باسم كل االحــزاب 

السياسية.
ودعا الحنش وكالة "سبأ" الى نشر البيان الصادر عن احزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي كما نشرت بيانات الحزاب وفئات معينة اخرى.
وطالب القائمون على وكالة «سبأ» واإلعــالم الرسمي بأن يلتزموا بالدستور 

ويحترموا الرأي والرأي اآلخر، وعدم التمييز بين حزب وآخر او فئة واخرى.
وجدد المتحدث باسم احزاب التحالف الوطني تأكيده انه يتوجب ان ال يشعر 

احد بأن هناك مواطنة من الدرجة االولى والثانية والثالثة، وان الجميع سواسية. 

أحزاب التحالف تستهجن احتكار اإلعالم الرسمي لصالح الجماعة


