
ــام تطورات  وقــد وقفت اللجنة العامة أم
الخطير  والتصعيد  األوضـــاع بمدينة تعز 
الــذي قامت به مليشيات اإلصــالح «اإلخــوان 
المسلمون» والعناصر المسلحة التابعة لعلي 
محسن األحمر وأوالد األحمر والدفع بمجاميع 
إرهابية متطرفة من عناصر تنظيم القاعدة من 
خارج مدينة تعز للقيام بأعمال التخريب وإزهاق 
األرواح وإحراق وتدمير المنازل والمنشآت العامة 
والخاصة، األمر الذي جعل مدينة تعز نقطة 
اختبار لمصداقية أطراف المبادرة الخليجية 
كون النشاط المسلح العنيف قد أفصح عن 
موقف مناهض لهذه المبادرة ما جعل التشاور 
مع اإلطراف اإلقليمية والدولية الراعية للمبادرة 
أمراً ضرورياً إلرسال لجنة لالطالع على األوضاع 
بشكل عاجل والتأكد مما يجري على األرض 
من أعمال قتل وتدمير وقطع للطرق وتفكيك 
ألجزاء مدينة تعز عن بعضها ونهب الممتلكات 
الخاصة والعامة وإقامة النقاط والمتاريس 
المسلحة في أحياء المدينة ومداخلها واستخدام 
كل أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 
ــداءات على المواطنين اآلمنين  ــت فــي االع

والمنشآت العامة والمعسكرات.
وفيما دانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام تلك األعمال التي تستهدف زج الوطن 
في أتون الفوضى والقضاء على فرص التعامل 
االيجابي مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومحاولة تلك القوى إسقاط المبادرة ، حملت 
المسؤولية،  الجهات والعناصر كامل  تلك 
وتأسف لما تتعرض له مدينة تعز وأبناؤها من 
قتل وتنكيل وهدم وخراب على يد العصابات 
اإلرهابية الخارجة على النظام والقانون 

والناهبين وقطاع الطرق.
ودعت بهذا الخصوص سفراء دول مجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية وســفــراء 

الـــدول دائــمــة العضوية فــي مجلس األمــن 
واالتحاد األوروبي الراعية لالتفاق إلى تحمل 
مسؤولياتهم والتوجه إلى مدينة تعز لالطالع 

على حقيقة الواقع ميدانياً.
وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
عن أسفها لما تروج له بعض القنوات الفضائية 
ووسائل اإلعالم الخارجية من أكاذيب ومغالطات 
وتضليل للرأي العام، في الوقت الذي لم تكلف 
فيه نفسها للبحث عن الحقيقة من خالل العمل 
الميداني المهني وليس من خالل العمل الحزبي 
ألن ترويج مثل تلك األكاذيب والمغالطات 

يفقدها مصداقيتها.
وطالبت اللجنة العامة األخوة في أحزاب اللقاء 
المشترك غير المتورطين في أعمال العنف 
والجرائم واألضــرار التي لحقت بمدينة تعز 
وسكانها بتحديد موقفهم مما يحدث في هذه 
المدينة العزيزة ويعلنون للناس الحقائق دون 
مواربة وما تم خالل األسابيع واأليام الماضية 
من اتفاقات مع السلطات المحلية في المحافظة 
وما بذلته تلك الجهات من جهود وعلى وجه 

المخاطر  لتجنب  لتهدئة  ا لجنة  الخصوص 
واالنزالق إلى العنف وجر البالد إلى حرب أهلية، 
كون ما يجري في تعز محاولة واضحة للدفع في 

هذا االتجاه الخطير والمدمر.
مــن جانب آخــر وقفت اللجنة العامة في 
اجتماعها أمام نتائج الحوار مع اإلخوة في أحزاب 
اللقاء المشترك سواء ما يتعلق بالحكومة أو 

بغيرها من القضايا التي تم االتفاق عليها.
وأقرت دعوة اللجنة الدائمة للمؤتمر لالنعقاد 
يوم األربعاء القادم ٧ ديسمبر ٢٠١١م للوقوف 
أمام المستجدات الراهنة ومن ثم لتسمية األخ 
المناضل عبدربه منصور هادي مرشحاً عن 
المؤتمر الشعبي العام مرشح التوافق الوطني 

لالنتخابات الرئاسية المبكرة.
ــام المعايير  العامة أم اللجنة  كما وقفت 
ــس العامة الختيار مرشحي المؤتمر  واألس
الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق 

الوطني.
وبهذا الصدد فوضت اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام فخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ونائبه الفريق الركن عبدربه منصور 
هادي النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام الختيار الوزراء وفقاً للمعايير المقرة من 

اللجنة العامة.
وكلفت اللجنة العامة، األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام إلعداد التصورات الخاصة بتطوير 
أداء المؤتمر وتفعيل آلياته لتلبي حاجات 
المرحلة القادمة كتنظيم سياسي طليعي 
يضطلع بالمهام الوطنية التي من شأنها أن 
تحدد األفق الديمقراطي وتحمي المكاسب 

الوطنية.
كما وقفت اللجنة العامة أمام عدد من القضايا 

التنظيمية واتخذت بشأنها القرارات الالزمة.
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متابعات

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تقف أمام تصعيد أعمال العنف لمليشيات اإلصالح والفرقة وأوالد األحمر في تعز
رأس فخامة األخ علي عبداهللا صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- ومعه األخ عبدربه  

منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام- اجتماعاً للجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام، السبت الماضي..

دعوة اللجنة الدائمة لالنعقاد األربعاء لتسمية مرشح المؤتمر لالنتخابات الرئاسية المبكرة
النشاط المسلح العنيف افصح عن موقف المشترك المناهض للمبادرة

تكليف األمانة العامة إلعداد 
التصورات لتطوير أداء 

المؤتمر للمرحلة القادمة
على المؤتمر أن يضطلع 

بدوره المستقبلي في 
تطوير العمل الديمقراطي 
وحماية المكاسب الوطنية

المؤتمر يأسف لما تتعرض له تعز 
وأبناؤها من جرائم قتل وتخريب 
من قبل عصابات اإلصالح والفرقة 

في محاولة إلسقاط المبادرة
اللجنة العامة تدين أعمال 

العنف في تعز وتحمل 
مليشيات اإلصالح المسؤولية

أثناء استقباله مدير المعهد الديمقراطي :
نائب الرئيس: المرحلة المقبلة ستصاحبها تغيرات عميقة تلبي تطلعات الشباب

ــد االخ المناضل   أك
عبدربه منصورهادي  
نائب رئيس الجمهورية  النائب 
االول لرئيس المؤتمر االمين 
العام أن المسؤولية الوطنية في 
هذا الظرف الدقيق والحساس 
تقع على عاتق الجميع بدون 
استثناء وعلى القوى واألحزاب 
لسياسية  ا لــتــنــظــيــمــات  ا و
والشرفاء والمناضلين التكاتف 
من اجل الوصول بوطننا إلى بر 

األمان.
وأشــــار الـــى أن المرحلة 
المقبلة ستصاحبها تغيرات 
عميقة على مختلف المسارات 
والمستويات تلبي تطلعات 
الشباب ومطالبهم المشروعة 
والعادلة ضمن األطر والحلول 

السياسية.
جاء ذلك خالل استقبال االخ 

المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الجمعة المدير اإلقليمي 
للمعهد الديمقراطي األمريكي لمنطقة الشرق األوسط ليس كامبل.

ورحب نائب رئيس الجمهورية بزيارة المدير اإلقليمي للمعهد الديمقراطي  الى 
اليمن في هذه الظروف التي جاءت بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والتكليف الرئاسي لتشكيل حكومة وفاق وطني وذلك من أجل اإلسهام 
في استكمال تسوية الملعب السياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي 

ارتكز عليها القرار أألممي رقم ٢٠١٤.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود المدير اإلقليمي للمعهد الديمقراطي 

األمريكي والذي كان شريكا فاعال في قطع شوط كبير في هذا اإلتجاه.
وقال « نتمنى أن نكون قد اتجهنا ووضعنا أنفسنا في االتجاه الصحيح لتجنيب 

اليمن ويالت الحرب األهلية والصراعات باالتفاق على العمل السياسي المنظم «.
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق 
والحساس تقع على عاتق الجميع بدون استثناء وعلى القوى واألحزاب والشرفاء 

والمناضلين جميعا التكاتف من اجل الوصول بوطننا إلى بر األمان.
وأشار عبد ربه منصور هادي إلى أن المرحلة المقبلة ستصاحبها تغيرات عميقة على 
مختلف المسارات والمستويات تلبي تطلعات الشباب ومطالبهم المشروعة والعادلة 

ضمن األطر والحلول السياسية.

وأعــــرب نــائــب رئيس 
شكره  عــن  لجمهورية  ا
وتـــقـــديـــره لــلــمــعــهــد 
األمريكي  الديمقراطي 
ــمــة  ــدائ لــمــســاعــدتــه ال
والبناءة لليمن من أجل 
أمنه واستقراره ووحدته 
ونهجه الديمقراطي الذي 
اخــتــاره عند قيام وطن 
الثاني والعشرين من مايو 
المجيد وولوج اليمن عهد 

جديد.
مــــن جـــانـــبـــه أعــــرب 
المدير اإلقليمي للمعهد 
األمريكي  الديمقراطي 
لمنطقة الشرق األوسط 
لتجاوز  بالغ تهانيه  عن 
خطوط األزمــة بالتوقيع 
الخليجية  المبادرة  على 
وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقال « إننا نعي مدى صعوبة الوضع الذي سيواجهه عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية ولكن ال خيار سوى خوض المعترك بكل ما يحمله من صعوبات 

على مختلف المسارات.
مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة بكل إخالص والمساعدة أيضا على 

إنجاح الحوار والوصول اآلمن إلى االنتخابات الرئاسية المبكرة.
وأشار إلى أنه التقى بمجاميع من الشباب من أجل إيضاح أهمية المبادرة 
الخليجية المزمنة وتجاوز األزمة وأنه لمس الكثير من اإليجابية والتجاوب الكبير 

من قبلهم.

على 
األحزاب 
التكاتف 
من اجل 
الوصول 
بالوطن 
إلى بر 
األمان

ليس كامبل:

 سنقدم الدعم 
والمساندة 

إلنجاح الحوار 
والوصول 
اآلمن إلى 

االنتخابات 
الرئاسية 

المبكرة


