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ــــــــــة الدفاع عن الثوابت

ـــرط بالوحدة مهما كان الثمن

ــــــــــــــامة وقيادات التحالف برئــاسة الزعيم

رئيس الجمهورية يؤيد ويبارك موقف
المؤتمر الرافض للمشاريع التدميرية

ـــــــاوض الشطــري وأي مســـاس بالوحـــدة
يجب أن تكون مخرجات الحوار ملتزمة باآللية
واللوائح المنظمة لعمل مؤتمر الحوار
نستنكر األعمال االستف ـزازية العبثيــة التـي تمـارسها أح ـزاب المشتــرك
المعرقلون للحوار وجهود التسوية يسعون لالنحراف
بأهدافه من أجل تمرير مشاريعهم الصغيرة
الباطلة المستهدفة تضليل الرأي العام حول مواقف المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه حول الحوار وجهود التسوية ..مؤكدًا
أن مواقف المؤتمر الشعبي العام واح��زاب التحالف الوطني
الديمقراطي المتمسكة بالحفاظ على الوحدة مواقف مبدئية
ثابتة التفريط فيها وتنطلق من الثوابت الوطنية واحترام ارادة
الشعب اليمني ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
وقراري مجلس االمن ذات الصلة بجهود التسوية والتي اكدت
جميعها الحرص على الحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن.
ونوه االجتماع إلى أن من يعرقلون الحوار وجهود التسوية
معروفون وهم من يحاولون اليوم االنحراف بالحوار عن اهدافه

العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات اح��زاب التحالف
الوطني الديمقراطي برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام ،حيث وقف االجتماع أمام
المستجدات االخيرة في مؤتمر الحوار الوطني وموقف
المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف ازاءها.
واكد االجتماع على موقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب
التحالف الديمقراطي المتمسك بالحفاظ على وحدة الوطن
وعدم المساس بها وااللتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية وفي مقدمتها ما اكدته من التزام بوحدة اليمن
وأمنه واستقراره ،كما اكد االجتماع موقف المؤتمر الشعبي
العام واح��زاب التحالف الوطني الرافض لمبدأ التفاوض
الشطري كشمال وجنوب وان تكون مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني ملتزمة باآللية واللوائح المنظمة لعمل مؤتمر الحوار.
وشدد االجتماع المشترك للمؤتمر الشعبي العام واحزاب
التحالف الوطني الديمقراطي على رف��ض كل المشاريع
الصغيرة التي تسعى من خاللها بعض القوى الى تنفيذ
وغاياته من اجل تمرير مشاريعهم الصغيرة التي تستهدف اجندتها لإلضرار بوحدة الوطن وعرقلة الحوار وجهود
تمزيق الوطن او تحقيق مكاسب انانية تضر بالمصالح العليا التسوية السياسية والتنصل عن االلتزام بالمبادرة الخليجية
للوطن والشعب وبالمخالفة للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها وآليتها التنفيذية.
هذا وقد أقر االجتماع تشكيل لجنة من االخوة اعضاء
التنفيذية.
واقر االجتماع عقد لقاءات مع المبعوث االممي جمال بن عمر اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب
وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية لتوضيح وجهة نظر التحالف الوطني إلع��داد رؤي��ة ح��ول القضية الجنوبية
المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ازاء وبناء الدولة طبقًا للثوابت والمحددات والرؤى التي قدمها
المواقف والرؤى المقدمة منها ازاء مختلف القضايا التي يجري المؤتمر واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لمؤتمر
مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني.
الحوار وبما يخدم المصالح العليا للشعب اليمني ويحافظ
هذا وكان قد عقد اجتماع مشترك الثالثاء الماضي للجنة على وحدة الوطن.

مصدر مؤتمري ينفي انسحاب المؤتمر وحلفائه من مؤتمر الحوار
ن�ف��ى م �ص��در ف��ي فريق
المؤتمر الشعبي العام
وح �ل �ف��ائ��ه ف��ي م��ؤت �م��ر ال �ح��وار
ال��وط��ن��ي ،ص �ح��ة االن� �ب ��اء ح��ول
انسحاب المؤتمر الشعبي العام
وأح� ��زاب التحالف ال��وط�ن��ي من
مؤتمر الحوار الوطني.
وق ��ال ال �م �ص��در :إن ��ه ال صحة
النسحاب المؤتمر الشعبي العام
وأح� ��زاب التحالف ال��وط�ن��ي من
مؤتمر ال�ح��وار الوطني ،مشيرًا
إلى أن الفريق المشارك في اللجنة
المصغرة المنبثقة عن القضية
الجنوبية قد طلب اعطاءه الوقت
لتقديم رؤيته ومالحظاته حول
ما ورد في الورقة التي قدمت في
اللجنة المصغرة المنبثقة من
فريق القضية الجنوبية والمطالبة
بمعالجة المخالفات التي حدثت

للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار
الوطني في هذه اللجنة واالنحراف
بالحوار بين المكونات المشاركة
ف��ي م��ؤت �م��ر ال� �ح ��وار ل�ت�ف��اوض
شطري كشمال وجنوب يمس
ب��وح��دة ال��وط��ن ويخالف م��ا ورد
في المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية وقراري مجلس االمن
ال��دول��ي رق��م 2051 ، 2014
ذات ال�ص�ل��ة ب�ج�ه��ود التسوية
السياسية في اليمن.
وقال المصدر :إن الفريق ملتزم
بثوابته حول الحفاظ على وحدة
الوطن وسيستأنف مشاركته في
اللجنة في ضوء األخذ بمالحظاته
س��واء ح��ول الشكل أو المضمون
الذي يمس بالوحدة اليمنية التي
التفريط فيها بأي حال.

 ..ويندد باالستفزازات الرامية
لتعطيل مؤتمر الحوار
ن��دد مصدر مسئول ف��ي المؤتمر الشعبي العام
بالمحاوالت االستفزازية التي يقوم بها البعض
لتعطيل مؤتمر الحوار.
وأشار المصدر إلى أن طرح قضايا على مؤتمر الحوار خارج
مهامه وأهدافه كالحديث عما يسمى بالعزل السياسي او
الحصانة وغيرها إنما هي أعمال استفزازية صبيانية طائشة
الهدف منها االنحراف بالمؤتمر عن اهدافه وغاياته وخلق
مناخات جديدة من التوتر والصراع لخدمة أجندة معروفة
تضر بمصلحة اليمن وأمنه واستقراره وجهود التسوية
السياسية التي ارتكزت عليها المبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية.
مضيفًا :أن ه��ذه األع�م��ال تعبر عن االف�لاس والفشل
وسترتد على اصحابها بالخسران.

العواضي :المؤتمر لن يكون طرفًا في اتفاق يمزق اليمن مهما كلفه ذلك
كشف عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي عن تلقي المؤتمر الشعبي
العام ضغوطات شديدة قال انهم لم يواجهوا مثلها منذ مطلع االزمة عام 2011م وذلك
(لقبول وثائق مفخخة في الحوار ) ..واوضح القيادي المؤتمري ،عضو مؤتمر الحوار الوطني انها
(الوثائق ) ال تحل المشاكل ال في الجنوب وال في الشمال بل تعقدها.
وفي تغريدة له على حسابه بموقع التواصل االجتماعي (تويتر) اوضح ياسر العواضي ان االجماع
في المؤتمر الشعبي العام هو (ان المؤتمر لن يكون طرفا في اتفاق يمزق شعب اليمن مهما كلفه
ذلك ) ..مضيفا ً« :وان ارادت القوى السياسية ذلك فلتذهب وحدها».
وبنبرة حزينة كتب القيادي المؤتمري العواضي مغردًا ( :وطننا يضيع من بين ايدينا واحالم شعبنا
تضيع معه في الشمال والجنوب واذا لم تتصرف القوى الوطنية بمسؤولية فوربي انه لخسران عظيم
سنندم بعده جميعًا).

الشايف :العودة لحدود عام
1990م سيقضي على الوحدة
ق��ال القيادي في المؤتمر الشعبي
العام ،عضو مؤتمر الحوار الوطني
ا ل�ش�ي��خ محمد بن
ن��اج��ي ال �ش��اي��ف :
" ن �ح��ن م���ع دول���ة
ات �ح��ادي��ة بأقاليم
متداخلة شمالية
وج �ن��وب �ي��ة س ��واء
أك���ان���ت أرب���ع���ة أو
ستة أقاليم ،فليس
ه � �ن� ��اك م �ش �ك �ل��ة
بالنسبة لنا و ه��ذا
س��ي��ح��اف��ظ ع�ل��ى
وحدة اليمن.
واعتبر الشايف ف��ي تصريح لصحيفة "
السياسة الكويتية " أن من يطالب بإقليمين
مستقلين بحدود ما قبل العام 90م فذلك
سيقضي على الوحدة تماما".
وأضاف " :بالنسبة لي شخصيًا أنا ضد التقاسم
بين الشمال والجنوب وضد فترة انتقالية ثانية
من خمس سنوات ألنها ستكون مهلكة للبالد
وستدفع الشماليين لالقتتال ضد بعضهم
البعض وكذلك الحال بالنسبة للجنوبيين فال
بد من أن ينتهي الحوار وندخل في انتخابات
رئاسية تنافسية تنفيذًا للمبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية المزمنة ".

ق��ال ياسر العواضي-عضو اللجنة العامة -ان موقف
المؤتمر الشعبي العام حول ما أق��ره اللقاء التشاوري
واللجنة العامة للمؤتمر واحزاب التحالف الوطني للوقوف ضد
المشاريع التدميرية لليمن اكتمل.
وأوضح العواضي -الخميس -ان فخامة األخ عبدربه منصور هادي
 رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر االمين العام  -باركموقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني وموقف النائب
الثاني د .عبدالكريم االرياني ،وذلك بعد لقائه االسبوع الماضي مع
اللجنة المكلفة من اللجنة العامة.

القربي :الوحدة قضية تاريخية
والمؤتمر لن يفرط فيها
قال الدكتور أبو بكر القربي -وزير الخارجية ،عضو اللجنة
العامة للمؤتمر الشعبي العام :ان المؤتمر اعد صيغة بديلة
لمسودة شكل الدولة تنص على اعتماد عدة اقاليم ،على ان تقدم
الصيغة الى لجنة (.)8+8
وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس"" :المؤتمر الشعبي العام
اعد صيغة وثيقة جديدة سيقدمها للجنة ال( )8+8هي صيغة
من عدة اقاليم".
وذكر القربي" :بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام ،الوحدة قضية
تاريخية ال يمكن التفريط فيها".

الكحالني يستعرض مع السفير الصيني
تطورات الحوار الوطني
وب �ه��ذا ال�خ�ص��وص اوض��ح
ال�ت�ق��ى األس� �ت��اذ /أحمد
االس�ت��اذ أحمد الكحالني ان
محمد الكحالني -عضو
رؤية المؤتمر الشعبي العام
ال�ل�ج�ن��ة ال �ع��ام��ة -رئ �ي��س دائ ��رة
فيما يتعلق بحل القضية
ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة بسعادة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ان �ط �ل �ق��ت من
ال��س��ي��د /ش��ان��غ ه � ��وا -سفير
م�س� ً�ؤول�ي��ة وط�ن�ي��ة وتبنت
ج �م �ه��وري��ة ال �ص �ي��ن الشعبية
حلوال واقعية غلبت المصلحة
الصديقة بصنعاء.
ال��وط��ن��ي��ة وب� �م ��ا ي �ح��اف��ظ
وفي اللقاء جرى بحث العالقات
على ال��وح��دة اليمنية وفقًا
الثنائية بين البلدين الصديقين،
للمضامين التي أكدت عليها
كما ت��م يحث المستجدات في
الساحة السياسية اليمنية وسير أعمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار
مؤتمر الحوار الوطني والقضايا المطروحة مجلسي األمن الدولي حول األزمة السياسية
اليمنية..
فيه وفي المقدمة القضية الجنوبية.

العيد الـ 51لثورة الـ 26من سبتمبر المجيدة:

منجز الوحدة العظيم هدف سبتمبري -أكتوبري

