
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اجتماعًا مشتركًا لها الجمعة برئاسة األخوين 
يحيى على الراعي رئيس مجلس النواب األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وقاسم 
سالم رئيس المجلس األعلى ألح��زاب التحالف 

الوطني.
ح��ي��ث وق����ف االج���ت���م���اع أم����ام ال��ع��دي��د من 
المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها 
ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني والمخالفات 
ال��ج��اري��ة م��ن بعض المكونات المشاركة في 
المؤتمر الوطني من نقاشات للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية والنظام الداخلي لمؤتمر 

الحوار بهدف إفشاله.
وق���د أش����اد االج��ت��م��اع ب��م��وق��ف األخ رئيس 
الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني المشير 
عبد ربه منصور هادي خالل ترؤسه الجتماع 
لجنة التوفيق والرافض ألي محاولة للخروج عن 
نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو 

النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
كما أكد االجتماع مجددًا على موقف المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المبدئي 
والثابت في رفض أي محاوالت تستهدف النيل 
م��ن وح��دة شعبنا اليمني العظيم أو القبول 
بمشاريع التمزيق الهادفة إلى العودة لألشكال 
الشطرية التي كانت سائدة قبل 1990 وتحت 

أي مسمى سواء إقليمين أو غيرها.

ويؤكد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون 
أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني 
رفضهم المطلق لتلك المشاريع التي تخالف 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري 

مجلس األمن الدولي.
مؤكدين عدم قبولهم ألي ضغوط أو ابتزازات 
تمارس على المؤتمر الشعبي العام أو حلفائه 
سواء عبر عمليات اإلقصاء الممنهجة لكوادرهما 
او أي محاوالت عبثية، تارة تحت مسمى العزل 

السياسي وت��ارة تحت مسميات أخ��رى بهدف 
ثنيهم ع��ن م��واق��ف��ه��م المبدئية ودفعهم 
للتفريط بمكتسبات شعبنا اليمني العظيم 
وثورته ووحدته المباركة التي ناضل في سبيلها 

وقدم التضحيات الغالية من أجل تحقيقها..
مجددين تأكيدهم على وحدة وأمن واستقرار 
اليمن ودستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى 
يقر شعبنا أي تعديالت عليه. وتمسكهم 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري 
مجلس األمن 2014 و2051 والنظام الداخلي 
لمؤتمر الحوار الوطني والتي تمثل مرجعية 
وح��ي��دة لمؤتمر ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ورف���ض أي 

مخرجات تخالفها وتحت أي مبرر.
ويؤكد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون 
أح���زاب التحالف ال��وط��ن��ي ف��ي مؤتمر ال��ح��وار 
الوطني بأنهم سوف يتصدون ومعهم جماهير 
الشعب وعبر كافة الخيارات السلمية المشروعة 
للوقوف ضد أي محاولة لتمزيق وح��دة اليمن 
وشعبه العظيم، وأي محاوالت من شأنها نسف 
جهود التسوية السياسية طبقًا لما حددته 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وعبر 
مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب 
التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني عن 
إدانتهم واستنكارهم الشديد لما تعرض له 
أبطال القوات المسلحة واألم��ن ضباطًا وصف 
وجنودًا والمواطنين األبرياء من عمليات قتل 
ات إرهابية غادرة، وكذا ما يجري من  واعتداء
تقطعات في الطرق وتخريب لشبكات الكهرباء 

واالتصاالت وأنابيب النفط وغيرها من المصالح 
العامة في ظل حالة من االنفالت األمني نتيجة 
قصور حكومة الوفاق الوطني عن أداء واجبها 
وإيجاد المعالجات الحازمة لها ولكل ما يهدد أمن 
واستقرار وسالمة المجتمع ومنها ما يجري من 
تدهور اقتصادي ومعيشي يضاعف من المعاناة 
وحالة اإلحباط المتنامية لدى أبناء شعبنا نتيجة 
عجز وفشل الحكومة ف��ي تحقيق تطلعاته 

وضمان أمنه.
واستهجن المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب 
التحالف الوطني تلك المحاوالت المفضوحة 
ل��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها  لاللتفاف على ا
التنفيذية ومنها ما ورد في بيان أحزاب اللقاء 

المشترك األخ��ي��ر م��ن مغالطات اعتسافية 
وابتزازات وتحريف لنصوص المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وهي مغالطات تخالف نصوص 
المبادرة وآليتها التنفيذية وتكشف نوايا مبيتة 
وواضحة لإلضرار بجهود التسوية السياسية 
وع��رق��ل��ة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي، معبرين أسفهم 

لمضامين بيان المشترك االستفزازية.
وش��ّدد مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون 

أحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني 
ات الفنية الخاصة  على أهمية سرعة إنجاز اإلجراء
بإجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية 
ات  الجديدة التي سيتم االتفاق عليها، واإلجراء
والتجهيزات الخاصة باالنتخابات القادمة وفقًا 

للتراتبية والمواعيد التي نصت عليها المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة.

كما طالب مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون 
أحزاب التحالف الوطني األمانة العامة لمؤتمر 
ال��ح��وار الوطني ب��ال��ت��زام الحيادية بين كافة 
المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار وطبقًا لما 
نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني 
وبما يكفل له النجاح وتحقيق االهداف المنشودة 

معه التي تلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني عن تقديرهم واعتزازهم البالغ بأبطال 
قواتنا المسلحة واألم��ن وما يؤدونه من واجب 
وط��ن��ي وت��ف��ان واي��ث��ار ف��ي مختلف الميادين 

الواجب.
مؤكدين وق��وف أع��ض��اء المؤتمر والتحالف 
الوطني في عموم المحافظات والمديريات إلى 
جانب أبناء القوات المسلحة واألمن في مواجهة 

اإلرهاب والتخريب.

وفي هذا الصدد يتقدم المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني بأحر التعازي وعميق 
المواساة ألبناء شعبنا وأسر الشهداء من الضباط 
والصف والجنود والمواطنين الذين سقطوا 
نتيجة أعمال إرهابية غ��ادرة بهدف زعزعة 
االستقرار والنيل من معنويات منتسبي قواتنا 
المسلحة واألمن وإثنائهم عن أدائهم لواجبهم 
الوطني في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه 
واستقراره ومكتسباته وفي مقدمتها الوحدة 
المباركة. وطالب مكونا المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني الجهات المعنية باالضطالع بمسئولياتها 
في تعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وأقر اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وقيادات أحزاب التحالف بقاء اجتماعهم 
ف��ي حالة انعقاد دائ��م للوقوف أم��ام القضايا 

ومتابعة أي مستجدات.
وبالله التوفيق

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني
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سنتصدى ألية محاولة تمس وحدة اليمن

نشيد بموقف رئيس الجمهورية الرافض لمحاولة الخروج عن المبادرة

❞ ندين بشدة مايتعرض له 
أبناء الجيش واألمن من جرائم 
قتل ونطالب الحكومة بضبط 
المعتدين على المصالح العامة

❞ بيان المشترك يكشف
 عن نوايــــا مبيتة

 لإلضرار بجهود التسوية
 السياسية وعرقلة الحوار

قيادة المؤتمر والتحالف في انعقاد متواصل :

أك��د المؤتمر الش��عبي العام وأح��زاب التحالف الوطن��ي الديمقراطي عل��ى موقفهم المبدئي والثاب��ت في رفض أي 
محاوالت تستهدف النيل من وحدة شعبنا اليمني العظيم أو القبول بمشاريع التمزيق الهادفة إلى العودة لألشكال 

الشطرية التي كانت سائدة قبل 1990 وتحت أي مسمى سواء إقليمين أو غيرها.
وج��ّددوا في اجتماع مش��ترك للجنة العامة للمؤتمر الش��عبي العام وقيادات أحزاب التحال��ف الوطني الديمقراطي 
برئاس��ة األخوين يحيى على الراعي رئيس مجلس النواب األمين العام المس��اعد للمؤتمر الشعبي العام وقاسم سالم 
رئي��س المجل��س األعلى ألحزاب التحال��ف الوطني، ج��ّددوا رفضهم المطلق لتلك المش��اريع التي تخال��ف المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدولي.
"الميثاق" تنشر نص بيان اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف

على األمانة العامة للحوار إلتزام الحيادية والعمل طبقًا للنظام الداخلي

الحكومة عاجزة عن اتخاذ المعالجات الحازمة لوقف االنفالت األمني
ات الخاصة بإجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية نطالب بسرعة إنجاز االجراء
نرفض المشاريع التمزيقية تحت مسمى إقليمين

نقف الى جانب الجيش واألمن في مواجهات اإلرهاب 

أساليب االبتزاز باإلقصاء أو العزل السياسي مرفوضة

أبوراس الى بيروت الستكمال العالج من إصابات تفجير الرئاسة
يواصل الشيخ صادق امين ابو راس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، استكمال عالجه جراء 
إصابته في االعتداء اإلرهابي الذي استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية "السابق" 

وكبار قيادات الدولة بجامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام الثالث من يونيو 2011م .
فقد وصل الشيخ صادق أمين أبو راس الى العاصمة اللبنانية بيروت السبت ومن المتوقع أن يجري عددًا 
من العمليات الجراحية )التكميلية( بمستشفى الجامعة األمريكية، الستخراج شظايا في قدمه، كما 

سيجرى أثناء فترة تواجده في بيروت عددًا من الفحوصات الدورية. 
هذا وكان ابوراس قد خضع لعدد من العمليات الجراحية لمدة عامين في المملكة العربية السعودية 
والواليات المتحدة األمريكية، جراء الجراح التي أصابته في االنفجار الذي أسفر عن إستشهاد وإصابة 

عدد من كبار قيادات الدولة بينهم شهيد الوطن األستاذ عبدالعزيز عبدالغني.

العواضي: فشل الدولة أخطر من فشل الحوار
حذر األستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للموتمر الشعبي العام, من فشل الدولة في اليمن.. 
مشيرًا إلى ان فشل الدولة أخطر بكثير من فشل مؤتمر الحوار الوطني.وفي وقت يشهد الحوار مخاضًا 
عسيرًا ويراوح مكانه في أهم وأصعب القضايا والملفات العالقة على جدول أعمال اللجان والفرق ومداوالت 

الجلسة الختامية, وتعالت التحذيرات من قبل مكونات في الحوار ومن خارجه إلى إمكانية فشله,
وقال األستاذ العواضي مغردًا في موقع "تويتر: "فشل الدولة اخطر بكثير وكثير من فشل مؤتمر 
الحوار".واضاف:" ال قيمة لنجاح مؤتمر الحوار اذا كان على حساب نجاح الدولة ومؤسساتها وسلطة 

القانون".
هذا وسبق لألستاذ ياسر العواضي أن قال: "ال بد لمؤتمر الحوار ان ينقل اليمن من الحالة االنتقالية 

االستثنائية الى حالة طبيعية واال فأنا على االقل اعتبره فشاًل".


