
ثّمن موقف الملك عبد الله  الداعم لمصر

الزعيم يشيد بمواقف خادم الحرمين ويؤكد وقوف المؤتمر مع الشعب المصري

ثّمن الزعيم على عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام موقف خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاه األحداث في مصر.

وعّبر الزعيم علي عبد الله صالح ورئاسة المؤتمر الشعبي العام في بالغ صحافي عن 
تقديرهم لعظمة الموقف السعودي المعلن لرجل المواقف خادم الحرمين الشريفين.

وتابعت رئاسة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ما صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بشأن األوضاع التي تعيشها جمهورية مصر العربية الشقيقة حاليًا والممارسات 

العابثة بأمنها واستقرارها ويعرض مقدراتها ومكتسباتها الوطنية للخطر.
وأّيدت قيادة المؤتمر ما تضمنه تصريح الملك عبد الله من موقف واضح وصريح للمملكة العربية 
السعودية شعبًا وحكومة مع مصر وخياراتها ورفضًا للضالل والفتنة واالره��اب وحق الحكومة 
المصرية بردع العابثين والدعوة للعرب والمسلمين إلى الوقوف مع مصر وهي تتعرض لكيد الكائدين 

والحاقدين وما تشكله بعض المواقف الخارجية من إيقاد للفتنة.

دت رئاسة المؤتمر تأييدها لما جاء في بيان رجل المواقف والنخوة العربية خادم الحرمين 
ّ
وأك

الشريفين الذي لم يكن مستغربًا عليه مثل هذا الموقف الداعم لألشقاء في مصر وهو الرجل الذي 
عرف بصدق االنتماء وشجاعة الموقف وسالمة التقدير ونبل الهدف والحرص الشديد على سالمة 

األمة العربية واالسالمية جميعها ودعمه لها.
كما أن تأكيده اليوم الوقوف إلى جانب شعب مصر ضد الفتنة واإلرهاب ودعوته للمتدخلين في 
الشأن المصري الكف عن إيقاد الفتنة إنما يأتي في لحظة يتعرض فيه أمن مصر للخطر ويطغى 
ات الصحيحة  الجانب العاطفي والمصالح الخاصة لدى أولئك المتدخلين على الجانب الموضوعي والقراء
لحقيقة ما يجري في مصر وما يتعرض له شعبها وجيشها وأمنها من تعد صارخ وهجمات غادرة 
وعبث للعابثين باألوطان تجاوز حدود التباين واالختالف واألساليب المشروعة للمعارضة أو الرفض 

وأصول ممارستها.
وفيما ثّمنت رئاسة المؤتمر عاليًا وقّدرت عظمة الموقف لرجل المواقف خادم الحرمين الشريفين، 
فإنها تدعو جميع المصريين إلى تغليب مصلحة مصر والتوجه نحو الحوار والتفاهم الذي يعد الحل 
األمثل لألزمة في مصر والمخرج اآلمن لشعبها وقواها السياسية واألسلوب الحضاري للتعامل وأن 

يأخذوا العبرة من أشقائهم في يمن اإليمان والحكمة الذين استطاعوا تجاوز األزمة وتفادي حمامات 
الدم باللجوء إلى الحوار وآمنوا به فحقق مبتغاه وتجنبوا الصراع والفتنة والدماء والدمار واآلثار الكارثية 

التي كان يمكن وقوعها لو ساد العنف واالقتتال.
وقال بالغ رئاسة المؤتمر "إننا لنتمنى على القوى المصرية أن تعلي مبدأ الحوار وتغلب خياره على ما 
عداه من خيارات ألن مصر وشعبها تستحق من أبنائها الحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها ودولتها 
وسالمة وطنها وسلمها االجتماعي ومكانتها المرموقة ودورها الريادي ألن العنف ال يولد إال الشر وأن 
الفتنة ال تثمر إال الخراب والدمار وإننا كعرب -وبما لمصر من مكانة في نفوسنا- نأمل أن تستجيب 
جميع القوى السياسية السياسية في مصر إلى دعوات الحوار ورفض العنف بكل أشكاله والنأي بمصر 

عن االقتتال ورفض اللجوء إليه ومقاومة العنف واإلرهاب أينما كان مصدره.
متمنين أن تستعيد مصر عافيتها وأمنها واستقرارها وسكينتها العامة وأن يقيها الله كل شر 
دت رئاسة المؤتمر مجددًا أن المؤتمر الشعبي العام بكافة مكوناته وأعضائه يقف إلى 

ّ
ومكروه.وأك

جانب الشعب المصري ويؤيد خياراته وما فيه مصلحته وتحقيق الغايات المنشودة له، والله حسبنا 
ونعم الوكيل.
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الجمهورية اليمنية دولة اتحادية ال مركزية تقسم إداريًا إلى عدد من األقاليم 
تديرها حكومات محلية..

رؤية املؤتمر وحلفائه حول النظام اإلداري للدولة

دان المؤتمر الشعبي العام وأح���زاب التحالف الوطني 
ة والتشهير والتجريح التي  الديمقراطي حمالت اإلس��اء
يقودها حزب التجمع اليمني لإلصالح عبر مختلف وسائله 
اإلعالمية، والموجهة ضد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله 
بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية وسمو الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس دولة األمارات العربية المتحدة وكذا الحمالت المسعورة 
ضد الشعب المصري ونظامه وجيشه وأمنه.وقال المؤتمر وأحزاب 
التحالف في بيان صادر عنه أمس األول: إننا نتابع باستياء بالغ ما 
تصدره صحيفة اخبار اليوم التابعة للواء علي محسن األحمر ومعها 
قناة سهيل التابعة لحميد االحمر من حمالت يومية، وكذا ما أدلى 
به حميد األحمر من تصريحات تضمنت عبارات مشينة بحق بلدين 
شقيقين وقيادتهما وتمس خادم الحرمين الشريفين بشكل خاص.. 
وما راف��ق ذلك من توظيف لمنابر المساجد والخروج بمسيرات 

ة لألشقاء في دول الجوار. تستهدف اإلساء
وأعتبر البيان أن تلك الحمالت المسعورة التي تستهدف األشقاء 
أمر مجرم قانونًا وال يتفق والقيم واألخالق اليمنية األصيلة، كما أنها 
تشكل ضررًا بالغًا باليمن ومصالحه ومصالح أبنائه وتعديًا صارخًا على 
سيادة الدول ومساسًا بقياداتها ومواقفها الوطنية وهو ما يستدعي 
تدخل فخامة رئيس الجمهورية والحكومة والنائب العام إليقاف تلك 
الحمالت الجنونية التي تمارسها تلك الجماعة بصورة بشعة بحق 
اشقاء وقادة اعطوا لليمن جل اهتمامهم وحرصهم الشديد ووقفوا 
معه في السراء والضراء ولهم مكانة كبيرة في قلوب الغالبية الساحقة 

من أبناء الشعب اليمني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف رفضهم القاطع وكل 
ات والتهم التي يشنها حزب  أبناء الشعب اليمني لتلك الحمالت واإلساء
االصالح وقياداته خالل االيام واألسابيع الماضية، معتبرًا أنها ال تليق 
مطلقًا بنا كيمنيين أو بأولئك الذين عاشوا على موائد تلك البلدان 
وعلى حسناتها ورعايتها لهم منذ نعومة أظافرهم..وحذر المؤتمر 
والتحالف الوطني السادرين بالغي من االستمرار والكف عن الصلف 
الذي يمارسونه وأن يقدروا حجم الضرر الذي سيلحق باليمن وأبنائه 

في الداخل والخارج وبالعالقات المتميزة بين اليمن وتلك البلدان من 
آثار خطيرة، كما دعوا إلى عدم الزج باليمن في صراعات خارجية ال 

تعني اليمنيين بشيء .
وأشار البيان إلى ان ما يجري في مصر وتطورات االوضاع السياسية 
تعني بالدرجة االولى دولة مصر وخيارات شعبها وإرادة ابنائها وأن 
أية دولة شقيقة او صديقة هي صاحبة القرار فيما تريد وال وصاية 
ألي كان على مواقف تلك ال��دول، وأض��اف: أن األجدر بنا كيمنيين 
أن نهتم بأوضاعنا وان نحترم تقديرات المشير عبد ربه منصور 

ه��ادي- رئيس الجمهورية- 
المعبر عن إرادة كل اليمنيين 
وهو من بعث ببرقية تهنئة 
للقيادة الجديدة في مصر..
وق��ال: إن األص��ل ان تتطابق 
مواقف اليمنيين مع قيادتهم 
السياسية وليس العكس أو 
ان تسمح مجموعة صغيرة 
ل��ن��ف��س��ه��ا ب���إت���خ���اذ م��واق��ف 
لرسمي  مناهضة للموقف ا
للبلد وتعبر علنًا بطريقة 
صبيانية ال ت��ح��ت��رم أص��ول 
التعامل بين الدول والقرارات 
ال��س��ي��ادي��ة..وج��دد المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام وأح�����زاب 

التحالف الدعوة لرئيس الجمهورية والحكومة العمل على إيقاف 
تلك التصرفات الرعناء من قبل القائمين على تلك الحمالت المسيئة 
والمشينة التي ال تعبر عن اليمنيين ال من قريب وال من بعيد وتتنافى 
مع ابسط القيم واألخالق واألصالة اليمنية واألعراف الدبلوماسية، 
مؤكدًا أن الشعب اليمني بغالبيته لن يتردد في الوقوف ضد تلك 

الحمالت والتصدي لها.
وتقدم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني باسم الغالبية العظمى 
من الشعب اليمني باالعتذار لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد 

الله بن عبد العزيز-ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة 
بن زايد-رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، عما لحق بهم من 
ات من قبل تلك الجماعة الضآلة التي ال تمثل أي ارادة للشعب  إساء
اليمني وال تعبر عن مواقفه االخوية الصادقة مع أشقائه وجيرانه، 
مؤكدين أن الشعب اليمني يكن ألولئك القادة ودولهم اصدق مشاعر 
المحبة واالعتزاز وهم أكبر من اسفاف المسفين وهبوط الهابطين، 
ربنا ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. وحسبنا قوله تعالى: »وعباد 
الرحمن الذين يمشون على األرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 

قالوا سالما«..

اعتذروا باسم الشعب للملك عبدالله والشيخ خليفة

المؤتمر وحلفاؤه يشددون على وقف »جنون اإلصالح« واساءاته لقادة دول الخليج
قــادة دول الخليج وقفوا مع اليمن في السراء والضراء ولهم مكانة كبيـــرة في قلوب الشعب

الحمالت المسعورة أضرت باليمن ومصالح ابنائه وتمس سيادة الدولة 

❞           ندعو جميع المصريين 
الى الحوار وتغليب مصلحة
 مصـــر وشعبها

❞        المؤتمر يجّدد وقوفه إلى 
جانب الشعب المصري ويؤيد 
خياراته للقضاء على االرهاب
والحفاظ على أمنه واستقراره


