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مس بسوء 
ُ

رعاة المبادرة : وحدة اليمن لن ت
خالل اجتماع  قيادات المؤتمر والتحالف بهم ..

التق��ى األمين��ان العامان للمؤتمر الش��عبي العام 
الدكت��ور احمد بن دغر واالس��تاذ ع��ارف الزوكا 
وأعض��اء اللجن��ة العامة وقيادات أح��زاب التحالف 
الوطن��ي األربع��اء بمقر اللجن��ة الدائم��ة للمؤتمر 
بصنعاء بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس 

األمن وسفيرة االتحاد األوروبي في اليمن.
وناقش اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة 
اليمنية وفي مقدمتها ما يتصل بمسار التسوية 

السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تمسكهم 
بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وإنجاح 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يحافظ على وحدة 
وأمن واستقرار اليمن باعتبار ذلك هو جوهر عملية 

التسوية السياسية والمبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وقراري مجلس األمن الدولي 

.)2051 - 2014(
واس��ت��ع��رض ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
وحلفاؤه في اللقاء مواقف المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف من مختلف القضايا 
،مؤكدين حرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني ورفضهم أي محاوالت لعرقلته من 
خالل سعي بعض القوى السياسية إثارة 
قضايا ال عالقة لها بالمبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة من قبيل ما يسمى بالعزل 
السياسي وإس��ق��اط الحصانة وه��ي قضايا 
تخالف المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

وتهدد بنسف عملية التسوية السياسية.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن 
اليمن يمر بمرحلة حساسة ومهمة تتطلب 
تضافر جهود كافة القوى السياسية إلنجاح 
مؤتمر الحوار الوطني،مشددين على أن 

ه لن يقبلوا -بأي  المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
حال من األحوال -بالخروج على المبادرة الخليجية 

وآليتها المزمنة وأي مشاريع من شأنها تمزيق 
الوحدة الوطنية باعتبار ذلك خطًا أحمر ال يمكن 

السماح بتجاوزه..كما أكد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه على ضرورة االلتزام بالمواعيد المزمنة 
فيما يتعلق بتنفيذ نصوص المبادرة وآليتها وصواًل 
إلى إجراء االستحقاقات الديمقراطية واالنتخابات 
البرلمانية والرئاسية وإخ��راج اليمن إلى بر األمان 
وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ف��ي الحفاظ 
على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإقامة دولة 
مدنية حديثة قائمة على العدل والمساواة والحرية 

والديمقراطية.
من جانبهم أكد سفراء الدول الدائمة العضوية في 
مجلس األمن وسفيرة االتحاد األوروبي على ضرورة 
التزام كافة األطراف السياسية بإنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني واستكمال تنفيذ عملية التسوية السياسية 

في أسرع وقت ممكن.
وأشاد السفراء بمواقف المؤتمر الشعبي العام 
في إنجاح التسوية السياسية مؤكدين أن المؤتمر 
الشعبي العام حزب مهم في الساحة اليمنية ولديه 
خبرة في إدارة الدولة وقادر على أن يقدم رؤى 

وحلواًل لمستقبل اليمن.
مشيرين إلى ضرورة االلتزام بالمبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وعدم الخروج عليها، مؤكدين 
أن موقف المجتمع ال��دول��ي واض��ح فيما يتعلق 
بضرورة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، 
موضحين أن الوحدة اليمنية ال يمكن أن يمسها 
سوء وهذا هو الموقف الذي عبر عنه المجتمع 
الدولي من خالل مجلس األمن الدولي في قراريه 

المتعلقين باليمن )2014 و2051(.
مجددين حرص بلدانهم على مساعدة اليمن 
إلنجاح الحوار الوطني وتجاوز مختلف العراقيل 

والصعوبات التي قد تواجهه.

وكان الدكتور احمد عبيد بن دغر واالستاذ عارف 
الزوكا االمينان العامان المساعدان وأعضاء اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني  
قد التقوا بعدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي 
في بالدنا الثالثاء الماضي حيث ناقش االجتماع آخر 
المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها آخر 

تطورات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وف��ي اللقاء ج��دد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
تمسكهم بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

نصًا وروحًا ودون أي انتقائية أو اجتزاء.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حرصهم على 
إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ورفضهم أي التفاف على 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وفي مقدمتها 
الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مشددين 
ه لن يقبلوا- بأي  على أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
حال من األح��وال- بأي رؤى أو مشاريع تمزق وحدة 

اليمن.
معتبرين أن الوحدة اليمنية خط أحمر ال يقبلون 
المساس به وأن المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

وقراري مجلس األمن تضمنت ذلك.

وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن رفضهم ألي 
التفاف وبأي صورة من الصور على مضامين المبادرة من 
خالل ماتحاول بعض القوى افتعاله من أزمات هدفها 
عرقلة نجاح مؤتمر الحوار الوطني وإفشاله بهدف 
تحقيق مكاسب سياسية وحزبية العالقة لها بالمصالح 

الوطنية العليا لليمن.
وتطرق اللقاء إلى االختالالت األمنية التي تعيشها 
ال��ب��الد وسعي بعض األط���راف لتوسيع رقعة هذه 
االختالالت لممارسة عملية االبتزاز السياسي، مؤكدين 
ه لن يسمحوا بسقوط  أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

الدولة اليمنية وسيقفون صفًا واحدًا في وجه المساعي 
الرامية إلى تدمير مؤسساتها.

وث��م��ن ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام وح��ل��ف��اؤه ال��دع��م 
والمساندة والجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون 
الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية 
في دعم ومساندة اليمن وعملية التسوية السياسية 

وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
من جانبهم عبر سفراء دول الخليج عن استمرار دعم 
بلدانهم لليمن ولجهود التسوية السياسية وتنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

المؤتمر وحلفاؤه: متمسكون بالمبادرة  ونثمن دعم ومساندة دول الخليج
أطراف سياسية وراء االختالالت األمنية لالبتزاز السياسي
السفراء يعبرون عن استمرار دعم بلدانهم للتسوية السياسية

قضايا مخالفة للمبادرة❞ مفتعلو األزمة يسعون الى عرقلة الحوار بطرح 

> أكد االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد أن اللقاء مع 
سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وسفيرة االتحاد 
األوروبي كان ممتازًا تطابقت فيه وجهات النظر فيما يتعلق 
بالموضوعات التي طرحها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني على السفراء وف��ي مقدمة ذل��ك التأكيد على االلتزام 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والعمل على إنجاح 

مؤتمر الحوار الوطني.
موضحًا أن ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف عملوا 
على تقديم مقترحات لمعالجة الكثير من القضايا المطروحة 
أمام أعمال مؤتمر الحوار، انطالقًا من حرصهم على وحدة وأمن 
واستقرار اليمن وعدم الخروج عن المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والعمل على تنفيذ ما جاء فيها وإخراج البالد من األزمة.

ياسر العواضي: ناقشنا مخاوف فشل 
الحوار والخروج على المبادرة

بن دغر: وضعنا السفراء أمام العراقيل 
التي يضعها البعض أمام الحوار

الزوكاء: نتائج اللقاء مع السفراء ممتازة

> أوضح االستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة أن  لقاء المؤتمر وأحزاب 
التحالف مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن إضافة الى سفيرة 
االتحاد األوروبي ناقش مؤشرات الحوار خصوصًا بعد انتهاء مدته والمحددة في 

18 سبتمبر..
وقال: إن مؤشرات النجاح موجودة ولكن هناك تخوفًا من مؤشرات لفشل مؤتمر 
الحوار الوطني قد تواجهنا.. ونحن في المؤتمر نشاركهم هذه المخاوف ايضًا 
ه مصرون  خصوصًا أمام عامل ضيق الزمن الذي يواجهنا..مؤكدًا أن المؤتمر وحلفاء
على تنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة في مواعيدها المحددة لنمضي بعد الحوار 
الوطني لالستفتاء على الدستور ومن ثم إجراء انتخابات نيابية عامة.. وبعدها 

تشكيل الحكومة.. ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور.

> ق��ال ال��دك��ت��ور أح��م��د عبيد ب��ن دغ��ر األم��ي��ن العام 
المساعد: لقد حاولنا بقدر ما نستطيع أن نضع السفراء 
في صورة التطورات الجديدة خاصة تلك التي لها عالقة 
بالحوار الوطني والنتائج االخيرة، وكذلك وضعناهم أمام 
العراقيل والمعوقات التي يحاول البعض إثارتها في مثل 
هذا الظرف المهم والحساس التي تمر به البالد، وأضاف: 
اننا نعيش في مرحلة تتطلب من الجميع التعاون والتضامن 
للوصول الى قرارات تحقق األهداف الكبرى من المبادرة 
الخليجية وآليتها وأهمها الحفاظ على اليمن موحدًا وآمنًا 
ومستقرًا، وهذا ما نعمل من أجله، ونعتقد أن اآلخرين 

يعملون من أجل ذلك.

المؤتمر وحلفاؤه :

 بالدنا تمر بمرحلة تتطلب تضافر جهود 
كافة القوى السياسية إلنجاح الحوار

 نؤكد على ضرورة االلتزام بالمواعيد المزمنة 
 إلى االنتخابات 

ً
لتنفيذ المبادرة وصوال

 نرفض أية محاوالت لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني
 بعض القوى تسعى إلثارة قضايا
 في الحوار لعرقلة المبادرة وآليتها

  ض��رورة الت��زام كاف��ة األط��راف 
السياسية بإنجاح مؤتمر الحوار

 نش��يد بمواقف المؤتمر الش��عبي 
العام في إنجاح التسوية السياسية

 المؤتمر الشعبي حزب مهم ولديه 
خب��رة ف��ي إدارة الدولة وق��ادر على 

تقديم حلول لمستقبل اليمن
 موقف المجتمع الدولي واضح تجاه 

الحفاظ على وحدة اليمن

السفراء :


