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مصدر في مكتب رئيس المؤتمر:

المؤتمر يطالب بآلية إلنقاذ مضامين
بيان رئاســـة مؤتمــر الحوار

2

ّ
اكدوا أنه ال عالقة لهم بها ال من قريب أو بعيد

المؤتمر وأحزاب التحالف يطالبون
حكمة ورجاحة القيادة التاريخية لليمن جنبت بعدم تنظيم «مظاهرات  14يناير»
البالد ويالت التطاحن ومآسي الصراعات
اختتام أعمال مؤتمر الحوار محطة مفصلية مهمة في مسار التسوية
يجدد المؤتمر تأكيده على التمسك بالمبادرة
الخليجية وآليتها إلنجاح التسوية

عبر مصدر إعالمي في مكتب الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام ،عن التطلع إلى اختتام مؤتمر
الحوار الوطني ومخرجاته ونتائجه باعتباره محطة مفصلية
مهمة في مسار التسوية السياسية وفقا للتجربة اليمنية
الفريدة والمشهود لها بالكفاءة والتميز في حل الخالفات
واألزم��ة السياسية عبر الحوار وفقا للمبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية المزمنة.
وجدد المصدر ،التأكيد على التمسك باتفاق التسوية
السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
المزمنة ،باعتبارها مثلت وتمثل واجهة حضارية ومكسبًا

الكحالني يلتقي المستشار
السوداني ميرغني

التقى عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات الخارجية
في المؤتمر الشعبي العام احمد محمد الكحالني -الخميس-
المستشار السوداني ابوعبيدة ميرغني فضل.
وج��رى خالل اللقاء مناقشة االوض��اع التي تمر بها اليمن
والمستجدات السياسية ومسار مؤتمر الحوار الوطني ،كما
تم بحث العالقات بين المؤتمر الشعبي العام وحزب المؤتمر
الوطني السوداني  .حضر اللقاء عبدالواحد السهلي -نائب رئيس
دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر .

ورصيدًا وطنيًا يجسد معاني ودالالت الحكمة اليمنية
ورجاحة القيادة التاريخية لليمن التي جنبت البلد وأهله
ويالت التطاحن ومآسي الصراعات المكلفة.
وعبر المصدر عن التأكيد مجددا على تغليب المصلحة
الوطنية العليا وإنجاح العملية السياسية والحوار الوطني
وأهمية وضع آلية سياسية واضحة إلنفاذ مضامين البيان
الصادر عن هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني حول الوحدة
اليمنية والحفاظ عليها ونبذ ورفض اية مسميات أو كيانات
شطرية وااللتزام بالمبادرة واآللية.

نرفض أية أعمال تصعيدية تخلق أزمات جديدة في البالد

التظاهر في مثل هذا التوقيت تقويض للتوافق ونجاحات مؤتمر الحوار
األطراف الداعية للتظاهر ال تدرك خطورة ماتقوم به
ّ
أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أنه ال عالقة
لهم بتظاهرات ي��وم  14يناير «إلس�ق��اط الحكومة م��ن خالل
تظاهرات شعبية» ال من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها.
وطالبوا في بيان بعدم تنظيمها وأن يراعي القائمون عليها
الظروف التي تعيشها البلد والعقل والمنطق وليس الرغبات
الشخصية.
ّ
ّ
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن رفضهم أي فعاليات
تسعى إلى خلق أزمات ليس إال وال تخدم روح التصالح والوفاق في
ظل الظروف التي تعيشها البلد.
نص البيان:
تابعت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف
الوطني الديمقراطي الدعوات التي تتبناها بعض األطراف للقيام
بتظاهرات يوم  14من هذا الشهر إلسقاط الحكومة من خالل
تظاهرات شعبية.

مؤكدة أن تلك األط��راف ولألسف ال تدرك أن ذلك أمرًا محفوفا
بالمخاطر ويهدف إلى تقويض روح التوافق الوطني والنجاحات
التي تحققت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والجهود الكبيرة
التي يبذلها فخامة األخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور
هادي في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتحقيق
السلم االجتماعي.
وبالتالي فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يرفضون أي فعاليات
تسعى إلى خلق أزمات ليس إال وال تخدم روح التصالح والوفاق في
ظل الظروف التي تعيشها البلد.
مؤكدين أنه ال ّ عالقة للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف
الوطني بتلك الفعالية من قريب أو بعيد أو الدعوة إليها ويتمنون
عدم قيامها وأن يراعي القائمون عليها الظروف التي تعيشها البلد
والعقل والمنطق وليس الرغبات الشخصية ..والله من وراء القصد
صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني

البركاني يبحث مع سفيرة بريطانيا مستجدات الحوار الوطني وماريوت تشيد بدور المؤتمر
التقى الشيخ سلطان البركاني -األمين العام المساعد للشئون
السياسية والعالقات الخارجية رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر
الشعبي العام -الخميس الماضي ،بالسيدة جين ماريوت سفيرة
بريطانيا في بالدنا  .وجرى في اللقاء مناقشة المستجدات السياسية
على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتعلق بمسار الحوار الوطني
ودور المؤتمر الشعبي العام في إنجاح مؤتمر الحوار وعملية التسوية
السياسية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة .
وتطرق اللقاء إلى مالحظات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على
وثيقة بنعمر والتي قدمت إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور
هادي ،والتي فندت ما تضمنته وثيقة بنعمر من نصوص تهدد وحدة
اليمن وهويته وتؤسس لصراعات مستقبلية .
وأشار األمين العام المساعد للمؤتمر إلى أن توقيع المؤتمر الشعبي
العام وحلفائه على وثيقة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية ،جاء
في ضوء الضمانات األرب��ع التي تضمنها البيان الصادر عن رئاسة
مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي اقرها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني
كوثيقة رسمية من وثائق مؤتمر الحوار الوطني ،والتي أكدت على
أن جميع مخرجات وثائقه والتي ستشكل محددات للدستور القادم
ال يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومبادئها العامة ومع قراري مجلس األمن « 2014و »2051ولن
تؤسس ألية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه
واستقراره وضرورة تضمين الدستور الجديد نصوصا قاطعة تصون

وحدة اليمن وهويته أرضًا وإنسانًا وتمنع أية دعاوى تخل بذلك.من
جانبها أشادت سفيرة بريطانيا في اليمن السيدة جين ماريوت بدور
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في عملية التسوية السياسية وتنفيذ
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وفي مؤتمر الحوار الوطني ..مؤكدة

أن سفراء الدول الراعية للمبادرة يدركون أهمية استكمال عملية
التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ،وان
تجاوزها أمر غير مقبول .

قيادات مؤتمرية :المؤتمر انتصر للوطن ووحدته وهويته
د.القربي :بيان الرئاسة جزء ال يتجزأ من وثائق مؤتمر الحوار الزهيري :الضغوطات لم ِتثن المؤتمر الشعبي عن حمل قضايا الوطن حازب :لوال صمود المؤتمر لما تعدلت وثيقة بن عمر

توقيع المؤتمر على
أكد عدد من اعضاء اللجنة العامة ًأن ً
وثيقة «حل القضية الجنوبية» حال ع��ادال مثل انتصارًا
كبيرًا للوطن وللشعب اليمني.
وت�ط��رق��وا م��ن ت�غ��ري��دات لهم على شبكة التواصل
االجتماعي ال��ى الجهود والصمود االس�ط��وري للمؤتمر
الشعبي العام الذي لواله ولوال تفهم فخامة األخ عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية لمالحظات المؤتمر لم
يتم تعديل وثيقة بن عمر.مطالبين بسرعة انهاء الحوار
ليتوفق الجدل ويبدأ الجميع العمل من أجل الوطن.
وقال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر ألقربي إن" :توقيع
بقية المكونات على وثيقة حل القضية الجنوبية جاء نتيجة
صبر وإصرار وجهد الرئيس هادي وعلينا اآلن إنهاء الحوار
لنوقف الجدل ونبدأ العمل للوطن".
وشدد القربي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر على

أن " :بيان هيئة رئاسة المؤتمر األخير حول وثيقة حل
القضية الجنوبية يجب ان يكون جزءًا ال يتجزأ منها وان
يوقع عليها الجميع ضمانا لمستقبل اليمن" .جاء ذلك في
تغريده على حسابه بموقع التدوين تويتر.
وف��ي سياق متصل ق��ال عضو اللجنة العامة للمؤتمر
الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار احمد الزهيري أن
المؤتمر الشعبي العام الذي يحمل دوما هموم وقضايا
الوطن حقق انتصارا كبيرا يصون الهوية والوحدة اليمنية
ويقر المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب اليمني في
عموم الوطن والتي أخلت بها وثيقة بن عمر إخالال كبيرا.
مؤكدًا في صفحته على فيس بوك أن ما حققه المؤتمر
جاء رغم ما تعرض له المؤتمر من ضغوطات وتهديدات
فمبروك للوطن وللشعب عامه من جانبه اعتبر عضو
اللجنة العامة للمؤتمر وعضو مؤتمر الحوار الشيخ حسين

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

حازب إن ماحققه المؤتمر والتحالف ليس باألمر الهين
والقليل.
وقال في صفحته على فيس بوك :صحيح لم يحقق كل
ما أردناه لكنه الممكن في ظل هرولة اآلخرين وإصرارهم
على غلطتهم .
وأضاف :إقرار مؤتمر الحوار باإلجماع لبيان رئاسة الحوار
الوطني نصر للوطن ولوحدته ومواطنته المتساوية وأمنه
ويجعل كل نص يخالف مراجع التسوية السياسية ال عمل
عليه وال حجية حتى لو وقعه أعضاء موتمرالحوار كلهم
ومثلهم مضروبين في عشره .
وتابع ح��ازب :وه��ذا كله ما ك��ان سيتأتى ل��وال الصمود
األسطوري للمؤتمر الشعبي والتحالف وتفهم فخامة
الرئيس هادي.
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