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المؤتمر يستعيد زمام المبادرة لقيادة الوطن!!
المحرر السياسي :

احتفال المؤتمرين ومعهم كافة أبناء شعبنا الشرفاء المخلصين بذكرى تأسيس 
تنظيمهم اليمني الوطني الديمقراطي الرائد الحادي والثالثين هذا العام ليكتسبوا 
أهمية استثنائية مستمدة من انتصاره على التحديات والتي عواصفها وأعاصيرها لم 
 وتالحمًا وتماسكًا وصالبة ليظل التنظيم الرائد المعبر عن الروح 

ً
تكسره بل زادته قوة

الحضارية لشعبنا المجسد آلمال وتطلعات اليمنيين في الماضي والحاضر والمستقبل.
إن ما ذهبنا إليه تؤكده المسيرة النضالية للمؤتمر الشعبي العام بقيادة القائد 
المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر منذ انطالقته في أوضاع وظروف 
بالغة الصعوبة والتعقيد ناجمة عن األح��داث الخطيرة التي عاشها اليمن الوطن 
والشعب في الشمال والجنوب نهاية سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي حاماًل 
على عاتقه المشروع الوطني لبناء اليمن الجديد المستقر والموحد والديمقراطي محققًا 

على هذا الطريق انجازات كبرى وعظيمة سياسية واقتصادية.. ديمقراطية وتنموية 
ت لتعبر عن  اعتمادًا على نهج الوسطية واالعتدال.. المحبة والتسامح التي جاء
عبقرية وحكمة القيادة وعن طبيعة التكوين والنشأة المنبثقة من حوار وطني جمع 
اليمنيين على اختالف تياراتهم وتوجهاتهم وأطيافهم السياسية والفكرية لينصب 
هذا كله في مسار النماء والتطور والتقدم والوحدة والديمقراطية بقيادة الزعامة 
الوطنية الحكيمة األخ المناضل علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام, الذي 
استطاع ومعه قيادة وقواعد وأنصار وجماهير حزب الوطن الكبير -مواجهة الحروب 
والصراع متجاوزًا محنًا غير مسبوقة كان آخرها األزمة التي كادت أن تقذف باليمن 
إلى أتون كارثة لوال حرص المؤتمر وحكمة الزعيم القائد المؤسس بتغليبه مصلحة 
اليمن ووحدته وأمنه واستقراره على أية مصالح أنانية ضيقة مجنبًا الوطن االنزالق إلى 
الصراعات والحروب والدمار والخراب والفوضى، مقدمًا التنازالت التي مهما عظمت 

تظل بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي مادامت في سبيل اليمن ومستقبل آمن ومستقر 
البنائه هينة.. هذا هو المؤتمر الشعبي العام وهنا تكمن قوته وقدرته على التجدد 
واستعادة زمام المبادرة في قيادة الوطن بعد تخلصه من الشوائب التي علقت بجسده 
متخلصًا من ثقل عبء الفاسدين واالنتهازيين واألصوليين والمتمصلحين, مستمدًا 
من ديمقراطيته شجاعة النقد ومن مرونته التعاطي مع األخطاء الذاتية بموضوعية 
وقدرة التجاوز إلى مستويات تمكنه من أن يظل األجدر على قيادة اليمنيين والمضي 
ات أوسع من التحوالت الكبرى التي هي استمرارية  بهم قدمًا صوب آفاق أرحب وفضاء
ات الخير الرقي والرفعة ليمٍن حر مستقل  لصيرورة مسيرته الظافرة المنتصرة بعطاء
ومستقر يعيش أبناؤه موحدين على ترابه شامخي الهامات بقيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح.. هكذا كان وسيبقى وسيظل المؤتمر الشعبي العام االداة السياسية 
المعبرة عن تطلعات شعبنا اليمني الحضاري وصمام أمان مستقبله األفضل واألجمل.

قيادات مؤتمرية:

نطالب  الرئيس التوافقي بالتدخل لوقف »أخونة« الدولة
إقصاء كوادر المؤتمر وحلفائه من الوظيفة العامة اعتساف غير مقبول للمبادرة

عبرت قيادات في المؤتمر الشعبي العام عن 
استيائها واستنكارها الشديدين من االستمرار 
المتصاعد لعملية االق��ص��اء وأخ��ون��ة ال��دول��ة 
الممنهجة التي تمارسها بعض القوى السياسية 
الموقعة على المبادرة الخليجية وعلى وجه 
الخصوص حزب االخ��وان المسلمين ) التجمع 
اليمني لإلصالح ( ضد قيادات وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه والقوى االخ��رى .. في 
مخالفة صريحة لبنود المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ونسف ألهدافها والتي سعت الى منع 
اراق��ة ال��دم اليمني وتحقيق تسوية سياسية 
عادلة تقوم على الوفاق بين مختلف االطراف 
الموقعة على المبادرة ووضع أسس وقواعد للبناء 

المستقبلي لليمن عبر الحوار الوطني .
واكدت تلك القيادات بان المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية لم تنص على عمليات االقصاء 
والتقاسم والمحاصصة الوظيفية الجارية حاليًا 
حتى ادنى المستويات االدارية كما يفسرها محمد 
اليدومي وياسين سعيد نعمان والعتواني بل كانت 
مدخال لتسليم رأس السلطة سلميًا والشراكة في 
حكومة وفاق وطني من خالل المرحلة االنتقالية 
ودون ان يرتبط ذلك بأي محاصصة او تغيير في 
بنية مؤسسات الدولة سواء البرلمان او الشورى 
او بقية المؤسسات االخرى وعلى وجه الخصوص 

المؤسسة العسكرية واالمنية.
 وأوضحت بان ذلك التجاوز يمثل اعتسافًا غير 

مقبول للمبادرة وآليتها التنفيذية.. منبهة الى 
خطورة ما يجري حاليًا من عمليات اقصاء واخونة 
متسارعة إلح��الل ال��ك��وادر الحزبية من طرف 

سياسي معين " االخوان المسلمين " وعلى وجه 
الخصوص في المؤسسة االمنية والعسكرية التي 
يجري االحالل فيها على نطاق واسع بمليشيات 
تابعه لحزب االخوان المسلمين دون اي اعتبار 
ة او االلتزام  للمعايير الوطنية واالهلية والكفاء
ب��ال��ش��روط والمعايير القانونية للخدمة في 
المؤسستين االمنية والعسكرية أو المؤسسات 
المدنية األخ��رى وعلى حساب مصلحة الوطن 
وحقوق االخرين والسلم االجتماعي العام وبما 
يقترن بها من تدمير لبنى مؤسسات الدولة وعلى 

مختلف االتجاهات .
 ب��ان ه��ذه التصرفات تعكس اض��رارًا 

ً
م��ؤك��دة

ومخاطر شديدة على سالمة الوطن والمجتمع 
ومستقبل االجيال ومصالحها .. الفتة الى أنه كان 
من االجدر لتلك القوى االقصائية االستفادة من 
الدروس والعبر للنتائج الكارثية التي قادت اليها 

تجارب سابقة لمثل هذه المنهجية العقيمة وما 
تسببت فيه في بلدان تحكمت فيها مثل هذه 
العقلية االستحواذية واالقصائية المتطرفة 

وكانت نتائجها مأساوية لألطراف التي مارستها 
دون تبصر.

وطالبت القيادات المؤتمرية االخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية باعتباره رئيسًا 
توافقيًا التدخل الحازم لوضع حد لما يجري من 
اخونة للدولة وانقاذ الوطن والسلم االجتماعي 
من كارثة قادمة وذلك طبقًا لما خولته المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية م��ن صالحيات 
التدخل في حالة االختالف لضمان نجاح الحوار 
الوطني وجهود التسوية السياسية خالل المرحلة 
االنتقالية التي توشك على االنتهاء وعدم الخضوع 
ألي شكل من اشكال االبتزاز من قبل تلك القوى 
التي اعمتها بصيرتها وتسعى لتحقيق مصالحها 
االن��ان��ي��ة على حساب المصالح العليا للشعب 
والوطن مهما كان الثمن حتى ولو كان ثمن ذلك 

إدخال الوطن في نفق مظلم وكارثي .

»الميثاق«: الشعيبي لـ

التمديد غير مطروح في الوقت الراهن
توجه لصياغة وثيقة شاملة بمخرجات الحوار

كتب / منصور الغدرة
اكد رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي 
العام وأح��زاب التحالف  بمؤتمر  الحوار 
الوطني الشامل الدكتور يحيى الشعيبي، 
ان مخرجات مؤتمر الحوار سيتم صياغتها 
في وثيقة عامة قبل صياغة نصوص مواد 

مشروع الدستور اليمني الجديد.
وقال الدكتور يحيى الشعيبي في تصريح 
ل�"الميثاق": ان جميع المكونات السياسية 
والشبابية والمدنية واالجتماعية في 
مؤتمر ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ستعكف خالل 
االس��ب��وع��ي��ن ال��م��ق��ب��ل��ي��ن ع��ل��ى ص��ي��اغ��ة 
مخرجات مؤتمر الحوار في وثيقة عامة 

تسمى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، شاملة 
لمختلف القضايا وال��رؤى التي طرحت في 
جلسات اعمال المؤتمر من قبل المكونات 

المشاركة.
مشيرًا ال��ى أن رئيس  الجمهورية االخ 
عبدربه منصور هادي، أعلن في االجتماع 
االستثنائي ال��ذي عقده مع رئاسة هيئة 
الحوار الوطني  وقادة  األحزاب والمكونات 
السياسية بحضور المبعوث األممي جمال 
بنعمر، عن وثيقة نهائية لمؤتمر الحوار 
الوطني سيتم إع��داده��ا  بصورة نهائية 
خالل أسبوعين.. وقال: إن ذلك "سيكون 
انجازا وطنيا وتاريخيا لليمن بصورة  غير  

مسبوقة". 
وق��ال الشعيبي: ان المكونات من خالل 
ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني ستقوم 
بإعداد هذه الوثيقة والتي ستكون وثيقة 
شاملة ومتضمنة لمختلف القضايا وجزء 
منها سيكتب منه نصوص م��واد مشروع 
ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د فيما بقية القضايا 
الموجودة في الوثقة ستبقى قضايا ومبادئ 

عامة.
وأك���د رئ��ي��س ف��ري��ق ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف في مؤتمر 
ال��ح��وار، ان لجنة مصغرة م��ن الفنيين 
المتخصصين سيعملون بعد انجاز الوثيقة 

على صياغة مواد مشروع الدستور الذي 
سيتم اق��راره في الجلسة العامة لمؤتمر 
الحوار قبل عرضه على الشعب لالستفتاء.

وأشار الشعيبي الى ان فكرة التمديد غير 
مطروحة في الوقت الراهن، لكنه قال" في 
حال عدم االنتهاء من كل قضايا مؤتمر 

ال��ح��وار ف��ي الفترة ال��م��ح��ددة ستكون 
فكرة التمديد لمؤتمر الحوار لفترة 
بسيطة ال تتجاوز الشهر، بحيث ان 
التاريخ المحدد الجراء االنتخابات هو 

يوم 21فبراير2014م، يمكن ان تتأجل 
الى نفس التاريخ من الشهر التالي، 

تاريخ 21مارس.

نتائج العقلية االستحواذية  المتطرفة ستكون مأساوية على الوطن والمجتمع
القوى االقصائية تسعى الى ادخال الوطن في نفق مظلم

اليمن يواجه مخاطر 
حقيقية وممارسات 

تدمر السلم االجتماعي 
ومستقبل االجيال

اخونة المؤسسة 
العسكرية واالمنية 

ستقود البالد
 الى كارثة


