
التقى األمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي 
العام وعدد من أعضاء اللجنة العامة وممثلو 
المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني 
وال��ف��ري��ق المساند لهم الخميس 
بالسيد محمد الحسن المبارك وزير 
الخارجية الموريتاني السابق والخبير 
الدستوري ورئيس اللجنة الدستورية التي 
صاغت دستور موريتانيا والسيد فرانسو 
روش أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون ال��دس��ت��وري ومدير 
المشروع الفرنسي لدعم الدستور في بالدنا.

وفي بداية اللقاء رحبت قيادات المؤتمر 
ل��ع��ام بالخبيرين الدستوريين  الشعبي ا

وأطلعتهما على رؤية المؤتمر الشعبي العام المقدمة إلى مؤتمر 
الحوار الوطني حول بناء الدولة وما تضمنته من نقاط رئيسية ثالث 
وهي الدولة االتحادية القائمة على أقاليم ، واألخذ بالنظام البرلماني 
ونظام القائمة النسبية لالنتخابات.ثم القى الخبير الدستوري ولد 
الحسن محاضرة حول أنظمة الحكم والجانب الدستوري ، وكيفية 

صياغة الدساتير في معظم دول العالم .
وقد أشاد الخبير محمد الحسن برؤية المؤتمر الشعبي العام حول 

بناء الدولة ، مشيرا إلى ان المؤتمر الشعبي 
العام الي��زال في المرتبة األول��ى بين األحزاب 
السياسية في اليمن، إن هذا الكالم ال أقوله 
مجاملة ولكن من خالل استطالع اآلراء التي 
تضع المؤتمر الشعبي العام في المرتبة األولى 
كحزب له ماض كبير وعلى الرغم من تعرض 
لهزة عميقة في العام 2011م إاّل أن��ه مع 
ذلك ظل صامدا ، وهذا يفرض عليه مسئولية 
جسيمة تجاه اليمن ومستقبلها .وتطرق 
الخبير الموريتاني إلى رؤية المؤتمر الشعبي 
العام ح��ول بناء ال��دول��ة وك��ذا أشكال أنظمة 
الحكم المختلفة مبينًا ايجابياتها وسلبياتها 
. مشيرا إلى أهمية ان يكون هناك نظام يحفظ وحدة اليمن ألن 
وحدة اليمن مهمة جدا ألمن واستقرار المنطقة والعالم ، وأن يكون 
هذا النظام قادرًا على تحقيق مزيد من العدل والمساواة والحرية 

والديمقراطية.
وعقب المحاضرة طرحت العديد من التساؤالت ذات البعد القانوني 
والدستوري والتي أجاب عليها الخبير الموريتاني ، مستعرضا في 

الوقت نفسه سلبيات وإيجابيات األنظمة االنتخابية .
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قيادة المؤتمر تستعرض مضامين  بناء الدولة المستقبلية
في لقاء بالخبيرين الدوليين

التقى القيادات المدنية والنقابية للمؤتمر وحلفائه

الزعيم : اإلخوان أحرقوا مراكب العبور إلى السلطة وسقوطهم نتيجة منطقية 

التقى الزعيم على عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
قيادات مدنية ونقابية من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه.
وفي اللقاء "الخميس" ثّمن الزعيم على عبد الله صالح الدور الطليعي الذي 
لعبته منظمات المجتمع المدني التي تمثل في مكوناتها وأنشطتها حقيقة 
الحيوية السياسية للنظام الوطني ال��ذي وف��ر خ��الل عقود مضت األرضية 
القانونية والدعم السياسي الزدهارها واتساعها وانتشارها في عموم محافظات 

اليمن.
وقال "لقد كنتم النسق األمامي في الدفاع عن الشرعية وحماية التجربة 
الديمقراطية والحفاظ على مكاسب ال��ث��ورة اليمنية، وال��وح��دة الوطنية 

ومكتسباتها التي ال ينكرها إال جاحد أو حاقد«.
وأضاف "ال أحد يمكنه أن يقلل من الدور الريادي والديمقراطي الذي اتبعته 
االت��ح��ادات والنقابات والمنظمات في الدفاع عن حقوق أعضائها، وخلق 
اصطفاف عريض متماسك للدفاع عن الوطن الذي عبر بحكمة و تبصر من 
تعقيدات أزمة كادت أن تغرق اليمن في الفوضى والتناحر األهلي الذي رسمه 

أعداء الحياة وأعداء الحرية".
��د رئيس المؤتمر الشعبي العام التزام المؤتمر وحلفائه بالمبادرة 

ّ
وأك

الخليجية وآليتها كمنظومة متكاملة وبإنجاح الحوار الوطني ورفض العنف 
والتخريب، مشيرًا إلى من يقومون بتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط هم 
عناصر تخريبية إجرامية، ويجب على الحكومة القيام بدورها في ضبطهم 

ومحاكمتهم.
واستعرض الزعيم أهمية األحداث التاريخية التي تجري في جمهورية مصر 
العربية، منوهًا إلى أن سقوط تيار اإلخوان من السلطة ما هو إال نتيجة منطقية 
لجملة من العوامل أهمها أن االنتقال من دور الوّعاظ إلى دواوين الدولة عملية 
ليست بالسهلة، وغير آمنة تهدد الكيان السياسي وتبدد إرث وثقافة أعرق 

مت العالم قواعد بناء الدولة.
ّ
حضارة إنسانية عل

وقال رئيس المؤتمر "إن اإلخوان أحرقوا مراكب العبور إلى السلطة وحولوا 
الرئاسة إلى مركز للجماعة التي وقف ضدها الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد 

الناصر- رحمه الله- الذي زعزع عروش االستعمار وقاد النضال التحرري في 
آسيا وأفريقيا".

مشيرًا إلى مواجهة الزعيم عبد الناصر لتاريخ وفكر اإلخوان ومنهجهم في 
ممارسة العنف واالرتباط بالعمليات واألنشطة اإلرهابية.

مضيفًا "كما أنهم جاهروا العداء ل��دول عربية وبالذات سوريا الشقيقة 
الصامدة فيما تمسكوا بالتعاون مع الكيان الصهيوني".

تنا للحالة اإلخوانية كانت مبكرة  وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام "إن قراء
حين أشرنا إلى أن سقوطهم وفشلهم أمر مؤكد وها هي التجربة تثبت صحة 

تنا المعمقة لمستقبل اللهث األعمى إلى السلطة". قراء
وتناول اللقاء الحديث عن اإلفراج غير القانوني للمتهمين بجريمة تفجير 
جامع دار الرئاسة، حيث عّبر المشاركون عن استنكارهم لقيام النيابة العامة 
باإلفراج عن بعض المتهمين في تلك الجريمة اإلرهابية التي استهدفت رئيس 
الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى 
أبرزهم شهيد اليمن الكبير الشهيد عبد العزيز عبد الغني، مشّددين على 
ضرورة إعادة المتهمين الذين تم اإلفراج عنهم إلى السجن والبدء بمحاكمة 

كل المتهمين والمتورطين في الجريمة اإلرهابية.
كما تطرق اللقاء للعديد من الجوانب التنظيمية المتصلة بإقصاء الكوادر 
المدنية والحزبية والمهنية في مؤسسات الدولة، مطالبين قيادة المؤتمر 
طالع بالدور السياسي للحفاظ على روح االلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية 

ّ
باالض

وآليتها التنفيذية التي يتم انتقاء بنود منها وتجاهل بنود أخرى.
ات بعدد المقصيين  وقدمت قيادات المنظمات المدنية تقارير وإحصاء
والمؤسسات التي أقصتهم.وفي ختام اللقاء طالب المشاركون قيادات المؤتمر 
بأن تقف اليوم في الصفوف األمامية كما وقفت قواعد المؤتمر وأنصاره في 
الصفوف األمامية دفاعًا عن اليمن ضمن رؤية الزعيم علي عبد الله صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام التي غلبت مصلحة الوطن على ما دونها من المصالح.
ات التي تم إقصاؤها في  وأقر المشاركون عقد لقاء خاص بالكوادر والكفاء
مختلف مؤسسات الدولة وذلك بهدف تكوين منظمة خاصة تتولى الدفاع 

عن حقوقهم.

محمد الحسن:  
حزب رائد في العمل 

السياسي في اليمن

متمسكون بانجــاح الحـــوار الوطني
 ونرفض العنف والتخريب
كنتم النسق االول للدفاع عن الشرعية والديمقراطية

❞

البركاني:  حزب االصالح سينهار ال محالة

أك��د الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي أن الزعيم علي 
عبدالله صالح كان قد توقع خالل األزمة التي 
عصفت باليمن ف��ي ال��ع��ام 2011م " أن ال 

يستمر حكم " اإلخوان" سوى عام واحد.
وأضاف البركاني : " هاهم " اإلخوان " لم يستطيعوا 
أن يحكموا سوى عام واحد فقط, وما يحدث في مصر 
ال ينعكس على مصر بل ويمثل ضربة قاضية لجماعة" 
اإلخوان " في العالم اإلسالمي كله وفي كل مكان وهي 
ضربة موجعة, وشهادة فشل وتخلف وعدم القبول 

باآلخر.
ورأى " أن مصر التي عمرها سبعة آالف سنة هي اليوم 
تتأرجح بين البقاء والزوال بسبب "اإلخوان", معتبرا ذلك 
كارثة كبرى..  وقال" يكفي أن مخرجاتهم وهو تنظيم 
" القاعدة " دمر العالم اإلسالمي وشوه صورة اإلسالم 
في العالم فال يجهضوا على ما تبقى من حركتهم, وفي 
اليمن تعتبر مصر هي القياس, لكن اليمن أكثر وعيا 
فهو لم يسلم لإلخوان ما سلم لهم في مصر وتونس 

وليبيا واليمنيون حصيفون ".
ونقلت صحيفة )السياسة( الكويتية عن البركاني قوله 
: " أن الجزء البسيط من السلطة ال��ذي سلم لحزب " 
اإلص��الح " سينهار تماما ألنه مرتبط بحركة عالمية 

ل " ماذا  يتحرك بحركتها ويسكن بسكونها.وتساء
يمنع المؤتمر الشعبي والقوى التقدمية والقوى 
الشبابية في اليمن من أن يصنعوا ماصنعه الشعب 
المصري, ويقولون ل���" اإلخ��وان " غ��ادروا السلطة 
وارحلوا إلى غير رجعة ألنكم غير مؤهلين وغير 
جديرين بذلك؟, فأنا أتوقع حدوث ذلك بعد مصرفي 

تونس واليمن وليبيا ".
متوقعا تكرار سيناريو مصر في اليمن "  وقال 
ستخرج اعتصامات وستستمر وستخرج كل القوى 
التقدمية والشباب والمرأة والليبراليون وسيكون 
المؤتمر الشعبي في طليعة أولئك للمطالبة برحيل 
اإلخ��وان, وستسمع ذلك عما قريب والناس فقط 
يترقبون ما يجري في مصر وسينعكس ذلك على 

العالم العربي".
واكد " أن الحكومة تسير من قبل حزب " االصالح 
" وأن رئيس الحكومة ووزراء " االصالح " يوقعون دون 
أن يقرأوا حتى حرف واحد, ألن التعليمات تأتي إليهم 

من خارجها ب�ال أو نعم..

عقد األستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر ف��ي العاصمة المصرية 
القاهرة السبت اجتماعًا تنظيمًا لقيادات 
ف��رع المؤتمر الشعبي العام في القاهرة 

وتوجهات العمل المستقبلية .
وف��ي اللقاء ال��ذي حضره ص��الح الصيادي عضو 
المجلس االعلى للتحالف الوطني رئيس حزب الشعب 
الديمقراطي وعبد الحميد فرحان عضو مجلس 
النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر والدكتور 
جمال الحميري رئيس فرع المؤتمر في القاهرة، أكد 
ياسر العواضي على أهمية تطوير العمل التنظيمي 
للمؤتمر في شتى المجاالت وبما يواكب المتغيرات 

الحاصلة على الساحة الوطنية والعربية.
موضحًا ب��أن المؤتمر الشعبي بجميع قياداته 
وكوادره ملتزمون بالعمل لما فيه خدمة المصلحة 
العليا لليمن وينتهج سياسة االنفتاح على جميع 
الثقافات التي تصب في خدمة وتطوير البالد ، 

االم��ر ال��ذي يجعله الحزب الوطني الوحيد الذي 
لديه رؤية عمل تتوافق مع تطلعات أبناء الشعب 
بجميع فئاتهم في بناء مستقبل أفضل لليمن، النها 
ال تحمل أي ثقافات او مواقف متطرفة ومخالفة 

للواقع المعاش.

وتطرق اللقاء لعملية التسوية السياسية في اليمن 
المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، 
فضال عن آخر أخبار مؤتمر الحوار الوطني المنبثق 
من المبادرة، ومواقف ورؤى المؤتمر الشعبي حول 

القضايا المطروحة فيه.

ق��ال الشيخ  محمد بن ناجي 
ال��ش��اي��ف عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر : إن "ما حدث في مصر 
ك��ان شيئًا طبيعيًا ف��اإلخ��وان 
ل��م يستطيعوا إدارة دول��ة 
ول��م يكونوا في مستواها فقد 
أداروه����ا بعقلية العصابات، 
وال��دول��ة أك��ب��ر م��ن أن يديرها 
أشخاص ال يفقهون شيئا ال في 

السياسة :وال في اإلدارة".
وأضاف  في تصريح لصحيفة 

السياسة "وإذا ما نظرنا في اليمن فإن نصف وزراء 
حزب اإلصالح معارون من أحزاب أخرى، ونحن اآلن 
أحوج ما نكون في اليمن لتكرار ما حدث في مصر, 
لمغادرة اإلخوان ما يتبوأونه من مواقع في الحكومة 
فهم يمارسون اإلقصاء وثبت فشلهم, وندعوهم إلى 
أن يتعلموا جيدا مما حدث في مصر من زلزال كبير 
سيأتي على ما تبقى من "اإلخوان" في اليمن وبلدان 

أخرى".
وأش�����ار ال��ش��اي��ف  إل���ى أن 
"إخ���وان مصر إذا ك��ان��وا في 
ح���اج���ة إل����ى س��ب��ع��ي��ن ع��ام��ا 
ل���ي���ع���ودوا م����رة أخ����رى إل��ى 
ال��ح��ك��م, فإنهم ف��ي اليمن 
بحاجة إلى قرون ليصلوا إليه, 
ألن ما حدث في مصر أحرق 
اإلخ��وان في العالم اإلسالمي 
كله وف��ي اليمن على وجه 
خ�����اص, وج���ع���ل ف��رص��ه��م 
في االنتخابات المقبلة ضئيلة ج��دا إن لم نقل إنها 

انعدمت".
وقال:  إن هذه فرصة لتكتل "اللقاء المشترك", ألن 
يعيد التفكير في تحالفه مع "اإلخ���وان".. كما دعا 
الناصريين والبعثيين والقوى األخرى إلى االنضمام 

إلى الشعب.

في اجتماع بقيادة المؤتمر في مصر..

العواضي يؤكد اهمية تطوير العمل التنظيمي للمؤتمر وفقا للمتغيرات
الشيخ الشايف : فرص اخوان اليمن
 في االنتخابات المقبلة ضئيلة جدًا


