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في اجتماعات متواصلة

اللجنة العامة وأحزاب التحالف تتابع مستجدات مؤتمر الحوار
التمسك بالوحدة اليمنية ورفض كل ما يخالف مرجعيات الحوار الوطني 

تواصل قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي اجتماعاتها لمتابعة التطورات السياسية في 
الساحة الوطنية وكذلك مناقشة القضايا المتعلقة بإنجاح أعمال 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
حيث وقفت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني في 
عدة اجتماعات لها األيام الماضية أمام المعوقات والعراقيل التي 
ها قرارات وطنية  تواجه فرق مؤتمر الحوار الوطني واتخذت إزاء
شجاعة أكدت على حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني على إنجاح الحوار لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية 

والحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة اليمنية.
وبهذا الخصوص عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعًا لها الخميس خصص 
لمناقشة المستجدات السياسية وفي مقدمتها ما يتصل بمسار 

أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
واستعرض االجتماع القضايا التي يناقشها الفريق المصغر 
المنبثق عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، 
حيث أكد االجتماع على ضرورة التمسك برؤى المؤتمر الشعبي 
العام وأحــزاب التحالف الوطني ومرجعيات الحوار المتمثلة 
في المبادرة الخليجية وآليتها المزّمنة وقــراري مجلس األمن 

«٢٠١٤ و«٢٠٥١»..
كما أكد االجتماع على أهمية إنجاح مؤتمر الحوار الوطني بما 
يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على وحدة وأمن واستقرار 
اليمن وإخراج البالد من األزمة السياسية وصوًال إلى دولة مدنية 

حديثة.
وأقر االجتماع باإلجماع رفض استقالة عدد من ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني التي قدمت إلى قيادة 

المؤتمر الشعبي العام.
 وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب 
التحالف الوطني قد عقدت الثالثاء اجتماعًا لها برئاسة الدكتور 
قاسم سالم رئيس أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحضور 

األمناء العامين المساعدين الشيخ يحيى الراعي، والدكتور أحمد 
عبيد بن دغر واألستاذ عارف الزوكا.. حيث جرى استعراض 
المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية ومسار مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية.

وجددت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف تأكيدها تمسك 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ببنود وروح المبادرة الخليجية 
 كذلك على 

ً
وآليتها التنفيذية دونما تجزئة أو تحريف، مشّددة

قراري مجلس األمن «٢٠١٤ و ٢٠٥١» المؤكدين على حفظ 

وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وأقرت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف في االجتماع 
عودة ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
في الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر 
الحوار الوطني، وذلك بعد تلقيهم تأكيدات بعدم المساس 
بالوحدة اليمنية، ورفض وإزالة أي قرار أو نص أو توصية مخالفة 
لمرجعيات الحوار الوطني وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، كما جدد التأكيد على ذلك األخ عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية في اجتماعه مع سفراء الدول الراعية 

للمبادرة األسبوع الماضي.
ودعت اللجنة العامة بهذا الصدد إلى تعزيز روح الوفاق وبما 
يحافظ على مسار التسوية السياسية والمكتسبات الوطنية 

والخروج باليمن من األزمة.
الجدير بالذكر أن أربعة من أعضاء اللجنة العامة من أعضاء 
مؤتمر الحوار الوطني قدموا استقاالتهم من مؤتمر الحوار وهم 
ياسر العواضي ويحيى عبدالله دويد وأحمد الميسري وحسين 
حازب بسبب انحراف مؤتمر الحوار عن الطريق المرسوم له 
الذي كان يعلق عليه اليمنيون آمالهم بوصول اليمن إلى بر األمان 
وصالح الشأن بين كل القوى السياسية واالجتماعية واالتفاق على 
أسس سليمة لبناء دولة موحدة تتجاوز كل المشاكل والضغائن 
وتجبر األضرار من الجميع وللجميع وصوًال إلى الدولة المدنية 

الحديثة التي يحكمها الدستور والقانون.
موضحين فــي بيان استقاالتهم وجــود ممارسات مخالفة 
كالتأسيس للحوار بين الشمال والجنوب من خالل ما سمي بلجنة 
٨+٨، ومخالفات أخرى واضحة ترتكبها هيئة رئاسة الحوار 
ولجنة التوفيق واألمانة العامة مثل العمل على قبول وإدراج 
نصوص تخالف نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الفرق وبعيدًا عن روح الحوار وأهدافه، فضًال عن بروز المشاريع 

الصغيرة التي تتجاوز الوطن ومصالحه العليا وثوابته.

المؤتمر يناقش مع بن عمر وسفراء روسيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا الخروقات والتجاوزات للمبادرة
حريصون على إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في أسرع وقت

البركاني: محاولة االلتفاف على الوحدة ستقود إلى نتائج كارثية
استعرض األمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي العام يومي السبت والجمعة مع  

مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر وبعض سفراء الدول 
الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها المستجدات في الساحة الوطنية ومحاولة بعض القوى 
وضع العراقيل أمام نجاح مؤتمر الحوار تبني قضايا مخالفة لنصوص المبادرة الخليجية وآليتها 

وقراري مجلس األمن الدولي.
وبهذا الخصوص التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
ومعه نبيل باشا عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو مؤتمر الحوار السبت بالسيد جمال بنعمر 

مساعد األمين العام لألمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن.
حيث ناقش اللقاء مختلف المواضيع المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني والجهود الرامية 
الختتام أعماله في ضوء ما تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 

األمن «٢٠١٤ و٢٠٥١ »..
 واستعرضت قيادة المؤتمر خالل اللقاء نماذج من عمليات الخروقات والتجاوزات للمبادرة 
الخليجية وآليتها والتي تهدف إلى عرقلة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ونسف عملية التسوية 

السياسية برمتها.

كما دار حديث مستفيض حول النقاشات المتعلقة بالقضايا الخالفية في مؤتمر الحوار 
وعلى رأسها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، حيث جدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بالمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة وقراري مجلس األمن التي نصت جميعها الحفاظ على 
وحدة وأمن واستقرار اليمن باعتبار ذلك هو جوهر التسوية السياسية وأن محاولة االلتفاف 
على قضية الوحدة اليمنية سيؤدي ليس إلى إفشال الحوار الوطني فحسب، بل سيكون له نتائج 

كارثية على مستقبل اليمن برمته.

اللجنة ترفض استقالة عدد من ممثلي المؤتمر في الحوار
المشاركة في فريق القضية الجنوبية جاء بعد تلقي 

المؤتمر تأكيدات بعدم المساس بالوحدة

ــان الــعــامــان  ــن ــي هـــذا وكــــان األم
المساعدان للمؤتمر الشعبي العام 
سلطان البركاني وعــارف الزوكا 
قد التقيا كل من السفير الفرنسي 
فرانك جوليه وسفيرة المملكة 
المتحدة جين مــاريــوت ونائبة 
سفير الواليات المتحدة األمريكية 

لدى اليمن كارن ساسا هارا.
حيث جرى خالل اللقاء استعراض 
الــمــســتــجــدات الــســيــاســيــة على 
الساحة الوطنية وفــي مقدمتها 
مــا يتصل بمسار مؤتمر الحوار 
الوطني ومحاولة بعض القوى وضع 

العراقيل أمام إنجاح الحوار من خالل طرح قضايا تتجاوز 
نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 

وقراري مجلس األمن «٢٠١٤ - ٢٠٥١»..
وأكــد المؤتمر الشعبي العام أن تلك القوى بخروقاتها 
المتكررة لنصوص المبادرة واآللية التنفيذية وسعيها 
إلثــارة قضايا بعيدة عنها في اللحظات األخيرة لمؤتمر 
الحوار الوطني إنما تهدف إلى االنحراف بمسار التسوية 
السياسية ونسف كل الجهود التي بذلت حتى اآلن إلنجاح 

مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد المؤتمر الشعبي العام حرصه على إنهاء أعمال 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي فــي أســـرع وقـــت ممكن وفقًا 
للمرجعيات المتمثلة في المبادرة وآليتها المزّمنة وقراري 
مجلس األمن ذات الصلة وبما يسهم في الخروج منه بنتائج 
تلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة مدنية حديثة 
قائمة على الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية 

وسيادة القانون.

وكان سفير روسيا االتحادية بصنعاء السيد فالديمير بيتروفيتش 
أشاد بدور المؤتمر الشعبي العام في تحقيق التسوية السياسية 

والمبادرة الخليجية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمعه الجمعة باألمناء العامين المساعدين 
للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، واألستاذ عارف الزوكا وذلك بمنزل الشيخ سلطان البركاني 

بالعاصمة صنعاء.
وخالل اللقاء جرى بحث المستجدات على الساحة السياسية بما 

فيها مسار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومحاولة بعض األطراف 
وضع عراقيل تعيق مؤتمر الحوار الوطني وتحرف مسار التسوية 
السياسية عن مسارها المحدد بمضامين وبنود المبادرة الخليجية 
كمنظومة متكاملة. واستعرض اللقاء نماذج من خروقات المبادرة 
وآليتها التنفيذية من خالل تبني توصيات أو مقترحات أو مشاريع 
نصوص تتعارض مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

وقراري مجلس األمن بشأن حل األزمة في اليمن.
وفي اللقاء أشاد السفير الروسي فالديمير بيتروفيتش بدور حزب 
المؤتمر الشعبي العام في إنجاز المبادرة الخليجية والحوار الوطني، 
وقال: إن حزب المؤتمر هو أكبر حزب سياسي في البلد وعليه تقع 

مسئوليات كبيرة.
وعبر سفير روسيا عن تقديره للتنازالت التي يقدمها المؤتمر 
الشعبي العام في سبيل إنجاح التسوية السياسية وإنجاح مؤتمر 
الحوار الوطني، مشيرًا هذا وإلى امتالك المؤتمر كوادر إدارية ذات 

ة. خبرة وكفاء
وتطابقت وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا التي 

جرى مناقشتها.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام أحمد 
صوفان، عبدالله مجيديع، أحمد الحكالني، نبيل باشا وعضو مجلس 
الشورى الدكتور عبدالوهاب راوح، وعضو اللجنة الدائمة عضو 

مؤتمر الحوار الوطني لحسون صالح مصلح.

... ولقاء مع سفير روسيا... االلتقاء بسفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا
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