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العدد:  (١٧١٦)
االثنين

23/ 6 / 2014م  
25 / شعبان / 1435هـ

عبرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن تعازيها ومواساتها الحارة في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- االخ/ مانع صالح سعد الهروش..
وبعثت األمانة العامة للمؤتمر ببرقية عزاء لالخ الشيخ/ صالح سعد الهروش وأوالده بهذا المصاب الجلل.. 

سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وانا اليه راجعون...

المؤتمر يعزي بوفاة مانع الهروش

وقف المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في اجتماعه المنعقد الجمعة 
الموافق ٢٠١٤/٦/٢٠م برئاسة الدكتور/ قاسم 
سالم رئيس المجلس األعلى أمين سر القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي القومي 
أمام المستجدات على الساحة الوطنية، وقد 
عبر المجلس عن أسفه لما شهدته الساحة 
الوطنية من أحداث تتصل بما يعانيه المواطن 
من مشكالت وتحديات أهمها الصعيد األمني 
واالقتصادي وانعكاساتها على الحياة المعيشية 
للمواطن الذي عبر عن سخطه بعفوية دون أن 
يكون مسيرًا أو مدفوعًا، األمر الذي استغلته 
بعض القوى الحاقدة لتشويه مطالب الشعب 
بافتعال أحداث وتصويرها بأنها عملية انقالبية 
وهو ما عبرنا في بيان سابق للمؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه بأن حمالت التضليل المكشوفة 
التي سعت إليها بعض القوى التهام المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه بالوقوف وراء بعض 
األحــداث المدبرة إنما هي أكذوبة مفضوحة 
وسخيفة ومردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة 
مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر وحلفائه 
وما تعرض له حزب البعث العربي االشتراكي 
القنوات اإلعالمية  القومي مــن تبني بعض 
والمواقع اإللكترونية التابعة لتلك القوى من 
خالل الترويج الكاذب والمفضوح وانتحال صفة 
حزب البعث وإصدار بيانات ألشخاص ليس لهم 
عالقة بالبعث ال من قريب وال من بعيد تربطهم 
عالقة بمراكز نفوذ تسعى إلى تشويه العملية 
السياسية في البالد إال دليل آخر يؤكد صدق ما 
حذرنا منه ونوهنا إليه من أن هناك من يسعى إلى 

استهداف المؤتمر وحلفائه.

إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لتؤكد 

أنها لن تكون أقلة صالبة وتماسكًا من المؤتمر 
الشعبي العام وقيادته التي أفشلت مخططاتهم 
ودسائسهم وفوتت فرصهم للنيل من المؤتمر 
بحكمة وحنكة قيادته ممثلة برئيس الجمهورية 
عبد ربه منصور هادي ورئيس المؤتمر الشعبي 

العام الزعيم علي عبدالله صالح.
وفي هذا الصدد فإننا في أحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي ندعو فخامة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي الى أن ال يلتفت إلى تلك 
األصوات النشاز التي تحاول أن تصور له الشعب 
أنه انقالبي وهو الشعب الــذي خرج لينتخب 
رئيسه طواعية مثلما خرج ليعبر عن مطالبه 
الضرورية والحيوية وإن االنقالب الحقيقي ال 
يوجد سوى في عقول أولئك المرجفين الذين 
جعلوا من الكذب زادًا لهم وزوادًا والذين 
يسعون إلى أن يحكموا بالكذب قبل الصدق كما 

هو ديدنهم الذي عرفوا به.
إن التحالف الوطني الديمقراطي وجد ليبقى 
وهو تحالف قائم على الثوابت الوطنية مستقل 
بذاته، ال كما يحاول الكاذبون اإلساءة إليه والنيل 
من رئيسه الدكتور/ قاسم سالم الشخصية 
الوطنية المعروفة ومواقفه الوطنية الشجاعة 
التي تحاول بعض القوى التآمرية النيل منها، 
مؤكدين وقوفنا الكامل إلى جانب حزب البعث 
العربي االشتراكي القومي وقيادته التاريخية 
ممثلة بالدكتور قاسم سالم األمين القطري 
لحزب البعث محذرين من أن السعي إلى النيل 
من األحزاب وتفكيكها خاصة في هذا الوقت لن 
يخدم العملية السياسية برمتها وسينعكس 
سلبًا على مخرجات الحوار الوطني وعلى المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعت عليها 
أحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي ممثلة 

برئيس المجلس األعلى للتحالف 
األمين القطري لحزب البعث العربي 

االشتراكي القومي الدكتور قاسم سالم.
داعين كل القوى السياسية إلــى النأي عن 
المكايدات والمماحكات والوقوف إلى جانب 

الرئيس  السياسية ممثلة بفخامة  القيادة 
ــه منصور هــادي لتنفيذ مخرجات  عبد رب
الحوار الوطني ومساعدته والعمل معه في 
كل ما من شأنه فرض هيبة الدولة وتثبيت 

األمن واالستقرار والخروج بالوطن من أزمته 
االقتصادية الخانقة ولن يتأتى ذلك ما لم يكن 
هناك اتفاق وتوافق بين كل القوى السياسية 
على الساحة، فالرئيس يحظى بتأييد شعبي 

ودولي وليس بحاجة إلى أن يصدر بياٍن من دعّي 
أو منتحل شخصية حزب هنا أو هناك يعلن 

تأييده له وال يشرفه مثل هذا.
إن أحـــزاب التحالف الوطني ومــن منطلق 
المسئولية الوطنية تدعو إلى سرعة الوقف 
الفوري للحرب الدائرة في محافظة عمران بين 
القوى المتصارعة وتطالب بعدم الزج بالجيش 
في حروب تخدم أطرافًا بعينها كون الجيش 
مؤسسة وطنية رائــدة ال يجوز بأي حال من 

األحوال أن تنحاز ألي حزب أو طرف أيًا كان.
مجددين تمسكنا الكامل بتنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني وكشف كل من يسعى إلى عرقلة 
وعــدم تنفيذ مخرجاته.. كما ندعو وسائل 
اإلعالم بمختلف مشاربها وانتماءاتها إلى القيام 
بدورها الوطني الرائد في أداء رسالتها اإلعالمية 
الهادفة واالبتعاد عن كل ما من شأنه خلق 
البغضاء والشحناء بين أبناء الشعب واالبتعاد عن 
الفبركات اإلعالمية وتحري المصداقية وعدم 
تحويلها إلى أبواق ال تخدم سوى أعداء الوطن 
وخلق المزيد من الصراعات واألزمات التي لم 

يعد الشعب قادرًا على تحملها.
ختامًا فإننا نتقدم بأسمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي وإلى الشعب 
اليمني العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه 
المناسبة العظيمة وأمتنا العربية واإلسالمية 
ويمننا السعيد بالخير واليمن والبركات وأن 

يجنب وطننا وشعبنا كل مكروه.

صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء ٢٠١٤/٦/٢٠م

برئاسة د. قاسم سالم ..

أحزاب التحالف  تعلن رفضها اإلساءة لحزب البعث وقيادته 

حكمة الزعيم والرئيس أفشلت مخططات النيل من المؤتمر وحلفائه
ندعو لوقف الحرب في عمران وعدم زج الجيش لخدمة أطراف بعينها
محاوالت تفكيك األحزاب التخدم العملية السياسية وستنعكس سلبا على المبادرة الخليجية

استعرض الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد مع عدد من سفراء 
الدول العشر -كًال على حدة- مواقف المؤتمر الشعبي العام من مستجدات الساحة 
الوطنية وتأثيراتها على مسار تنفيذ التسوية السياسية..وفي هذا السياق بحث 
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أمس االحد 
مع سفيرة االتحاد األوروبي لدى بالدنا السيدة بتينا موشايت عددًا من القضايا 
والموضوعات المتعلقة بالتطورات على الساحة السياسية باليمن حيث استعرض 
البركاني مواقف المؤتمر الشعبي العام من تلك القضايا وفي مقدمتها ما يتعلق 
بموضوع الحريات اإلعالمية وإغالق قناة اليمن اليوم باإلضافة إلى العراقيل التي 
تسعى بعض القوى السياسية الفتعالها بهدف عرقلة تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني.وجدد البركاني رفض المؤتمر الشعبي العام لمحاوالت تلك القوى 
التي تفتعل األزمات وحرصه على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفقًا 

للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

من جانبها أكدت سفيرة االتحاد األوروبي دعم االتحاد األوروبي لجهود اليمن 
في تنفيذ التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يمكن اليمن من 

تجاوز أزمته ويحافظ على وحدته وأمنه واستقراره.
كما ناقش الشيخ البركاني خالل لقائه االثنين الماضي سفيرة بريطانيا لدى اليمن 
السيدة جين ماريوت، الجهود التي بذلها المؤتمر في شأن انجاح اتفاق التسوية 
السياسية..مجددًا حرص المؤتمر الشعبي على استكمال تنفيذ ما تبقى من المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.من جانبها 
أبدت سفيرة بريطانيا حرص بالدها على دعم اليمن في مختلف المجاالت وفي 
مقدمتها استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
كما بحث الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
ومعه عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام مع السفير الروسي 

لدى اليمن فالديمير بتروفيتش ديدوشكين ، ونائبة السفير األمريكي كارين 
ساهارا والملحق السياسي في السفارة األمريكية في لقائين منفصلين كًال على حدة 
المستجدات السياسية على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتعلق بموضوع 
الحريات العامة واإلعالمية وقضية إغالق قناة «اليمن اليوم» وموضوع محاصرة 
جامع الصالح.وقدم البركاني والزوكا خالل اللقائين، الثالثاء الماضي، شرحًا مفصًال عن 
طبيعة األوضاع والتطورات في العاصمة صنعاء بشكل عام مشيرين إلى تخوفهما 
من أن تؤثر هذه التطورات على أمن واستقرار العاصمة وحياة أبنائها ومستوى 
معيشتهم.وأعرب القياديان المؤتمريان عن شكرهما وتقديرهما لموقف سفراء 

الدول العشر الراعية للمبادرة والذي أكد مساندتهم للحريات اإلعالمية.
ومن جانبهما أبدى السفير الروسي ونائبة السفير األمريكي تفهمهما لموقف 
المؤتمر الشعبي العام، مشيرين إلى حرص دولتيهما على دعم اليمن الستكمال 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني وإيصال اليمن 

إلى بر األمان.
إلى ذلك التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 

االربعاء بسفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ هوا لدى اليمن.
واستعرض اللقاء التطورات على الساحة الوطنية وما يتعلق بشأن التسوية 
السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقضية إغالق 

قناة «اليمن اليوم» ومحاصرة جامع الصالح.
وأوضح البركاني موقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا، مؤكدًا حرص 
المؤتمر على استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإيصال اليمن إلى بر األمان.
من جانبه أكد تشانغ هوا سفير الصين موقف بالده الداعم لليمن وانجاز عملية 

التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

دعا المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة القوى السياسية الى النأي عن المكايدات السياسية والوقوف الى جانب رئيس الجمهورية من أجل فرض هيبة الدولة وتثبيت األمن 
واالستقرار والخروج بالوطن من أزمته االقتصادية الخانقة.. واشارت احزاب التحالف- في بيان- إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي يحظى بتأييد شعبي ودولي وليس بحاجة الى بيان يصدر من 
مدعٍّ أو منتحل شخصية حزب هنا أو هناك يعلن تأييده له وال يشرفه مثل هذا.واعتبر المجلس األعلى ألحزاب التحالف في اجتماع عقد الجمعة قيام بعض القنوات االعالمية والمواقع االلكترونية 
بانتحال صفة حزب البعث العربي االشتراكي القومي وممارسة الترويج الكاذب والمفضوح واصدار بيانات ألشخاص ليس لهم عالقة بالحزب ويتبعون مراكز نفوذ تسعى لتشويه العملية السياسية 

 دليل آخر يؤكد صدق التحذيرات السابقة من أن هناك من يسعى الستهداف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه..  «الميثاق» تنشر نص البيان:
ّ
في البالد، ما كل ذلك إال

خالل لقائهما عدد من سفراء الدول العشر

البركاني والزوكا: المؤتمر حريص على إنجاح التسوية وإخراج اليمن من األزمة
السفراء يشيدون بموقف المؤتمر ويجددون حرصهم على انجاز التسوية السياسية

ندعم ونساند 
جهود الرئيس 
من أجل فرض 
هيبة الدولة 
والخروج 

بالوطن من 
أزمته


