
وقف اللقاء التشاوري الموسع 
لقيادات المؤتمر الشعبي العام 
وأحـــزاب التحالف الوطني الذي 
انعقد السبت بالعاصمة صنعاء 
برئاسة األخ الزعيم علي عبد اهللا 
الشعبي  المؤتمر  صالح رئيس 
العام أمــام العديد من القضايا 
ــمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة  وال

الوطنية.
ــد اللقاء الموسع لقيادات  وأك
المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب 
التحالف الوطني الذي ضم قيادات 
اللجنة العامة والهيئة الوزارية 
والشوروية ورؤساء فروع المؤتمر 
وأحـــزاب التحالف الوطني على 
أهمية الدور الوطني الرائد الذي 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا بــه  اضطلع 
العام وأحزاب التحالف الوطني في 
مواجهه كل التحديات التي واجهت 
الوطن في ظروف بالغة الصعوبة 

مشيراً لما جسده المؤتمر وحلفاؤه من وفاء بالوعد 
في تجسيد التداول السلمي للسلطة وتجنيب 
الوطن مخاطر االنزالق نحو االقتتال والتشرذم 
وتغليب المصلحة العليا للوطن على ما عداها من 

المصالح.
د اللقاء أنه وبمناسبة مرور عام على تحقيق  وأكّ
هذا اإلنجاز المسئول فقد تقرر االحتفاء بهذه 
المناسبة بمسيرة الوفاء بالوعد يوم األربعاء 
الموافق ٢٧/ فبراير ٢٠١٣ ليعبر عن حقيقة 
الوفاء بالوعد لتجسيد مبدأ التداول السلمي 
للسلطة وااللتزام بالعملية الديمقراطية وإرادة 

التغيير.

وحث اللقاء التشاوري على أهمية 
تضافر كل الجهود من أجل إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني ومشاركة الجميع فيه دون استثناء 
والــخــروج منه بالنتائج المرجوة التي تخدم 
مصلحة اليمن وتصون وحدته وتضعه على 
المسار الصحيح المعبر عن تطلعات أبناء الشعب 
اليمني في النهضة والتقدم وبناء الدولة اليمنية 
الحديثة دولة العدالة والحرية والمساواة والنظام 

والقانون.
ونوه بضرورة تفويت الفرصة على األطراف 
الساعية للهروب من الحوار وتعطيل مسار 
التسوية السلمية تحت أي مبرر، مشيراً إلى أن 
الحوار هو السبيل األمثل للتغلب على كافة 

التحديات.
وعبر اللقاء التشاوري عن إدانته الشديدة 
واستنكاره البالغ لمحاولة تعكير صف المناخات 
السياسية المتأهبة للحوار عبر افتعال األزمات 
واختالق المشاكل واإلضــرار بالوحدة الوطنية 
من خالل األعمال غير المسئولة وفي مقدمتها 
ما حدث يوم ٢١ فبراير في مدينة عدن الباسلة 
من أعمال عنف نتج عنها استشهاد وجرح العديد 
من المواطنين والجنود وما يعكسه ذلك من آثار 
سلبية تضر بالوحدة الوطنية والمناخات المشجعة 
على الحوار، مؤكداً على حق الجميع في التعبير 
عن آرائهم في اإلطار السلمي والحضاري وبعيداً 

عن لغة العنف والقوة والفوضى.

ودعا اللقاء التشاوري في هذا 
الصدد جميع أطراف الحياة السياسية إلى تحمل 
مسئوليتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة في 
تجربتنا الوطنية وحثهم على تفويت الفرصة على 
من يسعون في إشعال الحرائق واستباحة الدماء 
البريئة من أبناء الشعب خدمة ألجندة ومشاريع 
مشبوهة تتعارض وتطلعات الشعب في الحرية 

والديمقراطية واألمن واالستقرار والتنمية.
وأكد اللقاء التشاوري على أن مدينة عدن وأبنائها 
الشرفاء الذين لطالما جسدوا الثقافة المدنية 
والسلوك الحضاري الذي ظل شعبنا اليمني يتكئ 
عليه كجزء من تراثه وتطلعاته المستقبلية وأن 
اللقاء الموسع يحث أبناء هذه المدينة الباسلة 

أن يواصلوا رسالتهم ويجسدوا 
كعاصمة  الحضارية  شخصيتهم 
ــة ومعمالً  ــاري ــج اقــتــصــاديــة وت
إلنتاج القيم المدنية يعول عليها 
بشكل أساسي في تحقيق التقدم 
االقــتــصــادي واالزدهــــار المدني 
ــديــمــقــراطــي. إن عـــدن التي  ال
ظلت عاصمة للمشاعر الوطنية 
والوحدوية ورفرف في سمائها علم 
الجمهورية اليمنية ستظل عريناً 
على  عصية  و طنية  لو ا ة  حد للو

المشاريع المشبوهة والضيقة.
وعبر اللقاء التشاوري في ختام 
أعماله عن تعازيه الحارة وعميق 
ــر الضحايا الذين  مــواســاتــه ألس
سقطوا في تلك األحداث المؤلمة 
في مدينة عدن وكذا ضحايا حادثة 
الطائرة سخواي ٢٢ في حي الجامعة 
وطائرة األنتينوف في حي الحصبة 
وكافة شهداء الوطن والواجب من 

المدنيين والعسكريين في مختلف المحافظات.
كما أقر اللقاء التشاوري عدداً من التوصيات 
والقرارات التنظيمية المتصلة بالعمل السياسي 
للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 

خالل الفترة المقبلة.
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نحن أوفينا بالوعد ونقلنا السلطة سلمياً 
لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..

الزعيم/ علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم أمام اللقاء التشاوري:

سلمنا السلطة سلمياً حرصاً على عدم إراقة الدم اليمني

وأضاف: «نحن أوفينا بالوعد ونقلنا السلطة سلمياً لما فيه 
مصلحة الوطن والمواطن، ولو كنا تمسكنا بما تبقى لنا من 
الفترة الرئاسية لكان إزهاقاً لألرواح، نحن سلمنا السلطة سلمياً 
وجنبنا الوطن سقوط الضحايا كما هو الحال في بعض األقطار 

العربية».
وخاطب الزعيم المشاركين في اللقاء بالقول: «الفضل لكم 
أيها المؤتمريون والمؤتمريات وأحزاب التحالف وليس للمتجمعين 
في حي الجامعة أو بعض المحافظات في نقل السلطة سلمياً».

وأكد رئيس المؤتمر أن اللجنة العامة للمؤتمر شكلت لجنة 
للذهاب إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وذلك 
لالستفسار عما نقل من مجلس األمن حول أن هناك شكاوى 
من صنعاء تطالب بإخراج علي عبد اهللا صالح من البلد وإقصائه 

من رئاسة المؤتمر ومن الحياة.
وقال «وهذه كلها مطالب حزب اإلصالح، ينامون وعلي عبداهللا 
صالح أمامهم ويصحون وعلي عبداهللا صالح أمامهم».. مضيفاً: 
«نحن أرسلنا الوفد إلى الرئيس عبدربه منصور هادي لنستفسر 
من الذي اشتكى لمجلس األمن وما هي األشياء التي يعرقلها علي 

عبداهللا صالح في مؤتمر الحوار لكي نقف مع علي عبداهللا صالح 
لف عدد من القيادات للقاء بسفراء الدول العشر  أو ننتقده، كما كُ
لمناقشة هذا األمر ومعرفة من أين لهم هذه التقارير وما هي 

المحطات التي يعرقلها علي عبداهللا صالح.
ــال رئيس المؤتمر: «وكما تحدث الكثير من األخــوة  وق
فاالستهداف ليس لي بل استهداف لكل المؤتمريين وذلك على 

طريقة ما حصل في العراق من اجتثاث لحزب البعث».

وأكد الزعيم علي عبداهللا صالح أن «المؤتمر لديه قيادات 
وكــوادر مجربة، قيادات وطنية ليست فاسدة قيادات إدارية 
واقتصادية وقانونية وثقافية واجتماعية».. مضيفاً: «المؤتمر 
حزب وسطي وعلى يمينه حزب متطرف وعلى شماله حزب 

مستهلك».
موضحاً أن المؤتمر لم ينتهج اإلقصاء أو االنتقام وعلى مدار ٣٣ 
عاماً، ال سحل وال قتل وال انتقم من أحد من خصومه أبداً، فقد 

كانوا يتكلمون كما يريدون في إطار الصحافة ووسائل اإلعالم 
-مرئية ومسموعة ومقروءة- ولم تضق صدورنا، لكن هم تضيق 

صدورهم بمجرد أن يروا المؤتمريين.
وتساءل رئيس المؤتمر: «كم قــراراً صدر خالل هذا العام 
إلقصاء المؤتمريين والمؤتمريات من مناصبهم؟!.. مردفاً: «وهذا 

لم يضعف المؤتمر بل زاده قوة وصالبة وتماسكاً».
وأشار رئيس المؤتمر إلى أحداث العنف التي شهدتها مدينة 
عدن وقال: «ما حصل في مدينة عدن عبث وهذا ضد الوحدة 

اليمنية وضد أجندة الوحدويين في الشمال والجنوب».
وأضاف متسائالً: «ماذا تريدون من عدن؟ وماذا تريدون من 
حضرموت؟ ماذا تريدون من شبوة والضالع ومن أبين ولحج؟، 
مردفاً: «اتركوا الناس.. الناس خلقوا أحراراً وليس عبيداً ألحد».  
وعبر الزعيم علي عبداهللا صالح عن أسفه الشديد لسقوط 
ضحايا في مدينة عدن جراء أعمال العنف يوم الخميس الماضي.. 
مؤكداً حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم وبطريقة 
حضارية، كما عبر عن أسفه لسقوط ضحايا طائرة السخواي في 

حي الجامعة بالعاصمة صنعاء.

د الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- على أهمية انعقاد اللقاء التشاوري الموسع لقيادات   أكّ
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الذي يأتي تزامناً مع مناسبة مرور عام على نقل السلطة سلمياً وبطريقة 

ديمقراطية.
وقال الزعيم علي عبداهللا صالح في كلمته أمام اللقاء التشاوري -السبت- الذي وقف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح 
ضحايا العنف في مدينة عدن وضحايا طائرة السخواي في حي الجامعة وطائرة االنتينوف في حي الحصبة: إن المؤتمر وحلفاءه 

سيحتفلون بهذه المناسبة بمسيرة الوفاء يوم األربعاء القادم في العاصمة صنعاء بمهرجان خطابي يجسد الوفاء بالوعد.

على مدى 33 عاماً لم يمارس 
المؤتمر اإلقصاء أو االنتقام 
من خصومه السياسيين

ما حصل في عدن عبث موجه 
ضد الوحدة والوحدويين في 

الشمال والجنوب

األربعاء.. مسيرة الوفاء بالوعد وذكرى نقل السلطة سلمياً

إقصاء المؤتمريين لم يضعف المؤتمر بل زاده قوة وصالبة
جنبنا الوطن الصراعات بنقل السلطة سلمياً

الفضل في نقل السلطة سلمياً يعود ألعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف

في بيان صادر عن اللقاء التشاوري

المؤتمر والتحالف يجددون االلتزام بالعملية الديمقراطية وإرادة التغيير
إدانة تعكير أجواء 
الحوار بافتعال 
المشاكل وأعمال 
العنف
يجب تفويت الفرصة 
على المتهربين من 
الحوار ومعرقلي 
التسوية

أعمال العنف 
في عدن محاولة 
لإلضرار بالوحدة 

الوطنية
تلبية تطلعات 

الشعب في الحوار 
وفي المقدمة 
استكمال بناء 

الدولة المدنية
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