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وقفت أمام المستجدات على الساحتين الوطنية والعربية

اللجنة العامة تدعو إلى التحقيق في أحداث عمران

ودعت اللجنة العامة إلى التحقيق في احــداث محافظة عمران 
المدمرة التي ذهب ضحيتها مئات اليمنيين بين قتلى وجرحى 
وشردت عشرات اآلالف من أبناء المحافظة ودمرت معظم البنى 
التحتية والمساكن والممتلكات العامة والخاصة, ناهيك عن الترويع 
المتواصل للنساء واألطفال طيلة خمسة أشهر من العنف المتواصل.. 
باالضافة إلى ما تعرض له اللواء ٣١٠ وغيره من المعسكرات من 

تدمير ونهب لعتادها العسكري. 
ودعــت اللجنة العامة كافة أبناء الشعب اليمني أفــرادًا وأحزابًا 
لالصطفاف الوطني من أجل اليمن وبناء دولته المدنية وتجنيبه 
الدخول في أتون الفتن الطائفية والمذهبية واإلرهاب والتي تؤدي 

إلى التمزق والتشتت والتجزئة وتقطيع النسيج الوطني. 
وأكدت اللجنة العامة على أهمية اجراء المصالحة الوطنية الشاملة 
برعاية رئيس الجمهورية وانتهاج الــحــوار لحل كافة القضايا 
والخالفات والتخلي عن نهج المواجهات بين القوى السياسية 
واالجتماعية بعضها البعض والتي ال يكون نتائجها سوى اضعاف 
مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية وتدمير الوطن 
ومقدراته وانهاك مؤسساته بحيث تصبح غير قادرة على التصدي 
ألي مشاريع تجزيئية أو حماية أمنه واستقراره وسيادته ووحدته. 
واستنكرت اللجنة العامة الحمالت التضليلية الباطلة والممنهجة 
التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وشخص رئيس المؤتمر 
والتي بات شعبنا يعرف المرامي الخبيثة من ورائها والمستهدفة 
تضليل الرأي العام واثارة التوتر وزرع الفتنة في المجتمع ومحاولة 

االلتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وجهود التسوية 
السياسية ومخرجات الحوار الوطني والعودة باألوضاع إلى نقطة 

الصفر.. 
وأكدت بأن المؤتمر الشعبي العام ظل حريصًا على الوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره ولم ولن يكون في أي يوم طرفًا في أي صراع كان 

وفي أي مرحلة كانت.. 

وأكدت اللجنة العامة بأن االستمرار في سياسة اإلقصاء واالستحواذ 
وعدم التعايش والقبول باآلخر التي ظلت تنتهجها بعض القوى 
السياسية عقيمة لن تؤدي سوى إلى مزيد من االحتقانات والنتائج 

الكارثية التي تنعكس بآثارها السلبية على الوطن. 
وأكدت اللجنة العامة وقوفها إلى جانب القوات المسلحة واألمن إزاء 
ات وأعمال إرهابية تستهدف النيل من  ما تتعرض له من اعتداء

دورها وواجبها في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. 
وثمنت اللجنة العامة مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المساندة 
لليمن وعبر كل المراحل من أجل دعم أمنه واستقراره ومسيرته 

التنموية. 
وعبرت اللجنة العامة عن استنكارها وتنديدها الشديدين للعدوان 
االسرائيلي البربري ضد أبناء الشعبين الفلسطيني في قطاع غزة، 
وتدعو كافة األشقاء من أبناء األمة العربية واإلسالمية والمجتمع 
الدولي لالضطالع بمسئوليتهم في وقف هذا العدوان وإلجام اآللة 
العسكرية االسرائيلية التي تزهق األرواح البريئة وتنشر الدمار في 

قطاع غزة وتنتهك كافة المواثيق الدولية واإلنسانية. 
مؤكدة تضامن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكافة أنصارهم 
من أبناء الشعب اليمني ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة. 
كما دعت اللجنة العامة األشقاء في العراق إلى الحوار الذي من شأنه 
ان يحفظ للعراق الشقيق أمنه واستقراره ووحدته وسالمة أراضيه. 
ات واألعمال اإلرهابية التي تعرضت  ونددت اللجنة العامة باالعتداء
لها قيادات المؤتمر الشعبي العام سواًء في محافظة عمران أو غيرها 
 على أرواح ضحايا الصراعات من أبناء 

ً
من المحافظات، مترحمة

الشعب اليمني.. سائلة الله أن يتغمد أرواحهم بالرحمة والغفران.. 
صادر عن المؤتمر الشعبي العام.. 

وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام،  
في اجتماع عقدته مساء الجمعة، أمام كافة 
شهدها  التي  المؤسفة  والتداعيات  التطورات 
ما حدث في محافظة عمران  الوطن وفي مقدمتها 
وما يجري حاليًا في محافظة الجوف وبقية المناطق.  
ودعت اللجنة العامة -في بيان صادر عن االجتماع، 
طرفي الصراع إلى االحتكام إلى الحوار وسلطة الدولة 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتعايش السلمي 
بينها ونبذ كافة أعمال التحريض والعنف وتجنيب 
العنف  ودورات  الدماء  ــة  إراق من  المزيد  الوطن 
وطاحونة القتل التي تهدد حياة أبناء الشعب اليمني 

في أكثر من مكان.
كافة  وعلى  األوضـــاع  ان  العامة  اللجنة  ــدت  وأك
متتالية  وانتكاسات  تدهورًا  تشهد  المستويات 
االنهيار  نحو  بالوطن  المتسارع  باالنزالق  تهدد 
الشامل في ظل عجز الحكومة عن أداء واجبها لوقف 

ذلك التدهور المريع. 

األوضاع على كافة المستويات في انتكاسات متتالية في ظل عجز الحكومة عن أداء واجبها

 ندعو الصطفاف وطني من أجل اليمن وبناء دولته المدنية وتجنيبه الدخول في أتون الفتن
 نؤكد على أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة برعاية رئيس الجمهورية
 نستنكر الحمالت التضليلية التي تستهدف المؤتمر ورئيسه
 حريصون على وحدة وأمن واستقرار الوطن ولن نكون طرفًا في أي صراع
 نقف إلى جانب القوات المسلحة واألمن إزاء ما تتعرض له من اعتداءات ارهابية

 ندعو األشقاء في العراق االحتكام للحوار حفاظًا على وحدة وأمن واستقرار وسالمة أراضي العراق الشقيق
 نثمن موقف المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وأمنه واستقراره

في بيان مهم بشأن تداعيات األوضاع بعمران

المؤتمر والتحالف يدعون اإلصالح والحوثي إلى الحوار ووقف االقتتال
ندعو كل القوى إلى اصطفاف 
وطني لتنفيذ مخرجات الحوار

نتابع بقلق العنف غير المسبوق والذي أودى 
بحياة المئات من المدنيين والعسكريين

على طرفي الصراع عدم االستمرار 
في قتل النفس المحرمة

يجب تغليب المصلحة العليا للوطن والتمسك 
 عن لغة العنف والقتل

ً
بالحوار بدال

نص بيان صادر عن المؤتمر واحزاب التحالف 
الوطني بشأن االحداث في عمران:

تابع المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي بقلق بالغ االحداث المؤسفة في محافظة 
عمران التي تصاعدت يومًا بعد يــوم مما أدى الى 
ازهاق لألرواح وتشريد للمواطنين من مدينه عمران 
«مدينة السالم» وبشكل لم يسبق له مثيل وبعنف 
غير مسبوق من قبل االطراف المشاركة في القتال 

والتي اودت بحياة المئات من المواطنين المدنيين 
االبرياء والعسكريين كما ادت إلى تدمير المكاتب 
الحكومية ومعسكرات الجيش والشرطة ومعسكر 
قوات األمن الخاصة.. وكذلك االستيالء على المعدات 
واآلليات العسكرية وتدمير للممتلكات العامة والخاصة 
والتي تحولت إلى ساحة للمواجهات المسلحة واقالق 

للسكينة العامة وبث الرعب في قلوب المواطنين.
ولقد ظل المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف 
الوطني يــدعــون جميع األطـــراف الــى ضبط النفس 

واالحتكام للحوار وتغليب المصلحة العليا للوطن بدًال 
عن لغة السالح والقتل والدعوة إلى احترام مخرجات 
الحوار الوطني الشامل، غير أن االمور قد وصلت للذروة 

في مدينة عمران.
وإننا في المؤتمر الشعبي العام واحــزاب التحالف 

الوطني ندعو االخوة في التجمع اليمني لإلصالح وانصار 
الله (الحوثيين) الى تحكيم العقل وعدم االستمراء 
في قتل النفس المحرمة واالقتتال الذي الطائل منه 
بغرض تحقيق أهداف سياسية أو جهوية أو مذهبية 
ه إالَّ الدمار والتفكك  أو مناطقية لن تجني البالد من وراء

والويالت.
والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يــرون في هذه 
ـــال المواطنين  الــحــروب العبثية تــدمــيــرًا لــكــل آم
وتطلعاتهم وتدميرًا للعملية السياسية التي حرص 
عليها المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وتمسكت 

بها أحزاب التحالف والزعيم علي عبدالله صالح منذ 
أزمة ٢٠١١م إالَّ ان مايجري اليوم يزيد من معاناة 

المواطنين ويضر بمستقبل الوطن وأبنائه.
كما يؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الــوطــنــي الديمقراطي بأنهم يقفون على مسافة 

واحدة من كل اطراف الصراع السياسي والعسكري 
وال ينحازون ألي طرف وأنهم سيظلون دعاة سالم 
وأمن واستقرار يتوجهون بالدعوة الصادقة ألطراف 
الصراع بالتوقف عن االقتتال واالحتكام إلى لغة الحوار، 
رة  كما يدعون كل القوى السياسية والوطنية الخيِّ
والمخلصة في هذا الوطن إلى االتجاه نحو اصطفاف 
وطــنــي عــريــض لتنفيذ مخرجات الــحــوار الوطني 
وتجنيب البالد ويالت الصراعات واالحتراب بكافة 

أشكالها.
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صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
بتاريخ  ٩ / ٧ / ٢٠١٤م
الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٥هـ

ندين العدوان االسرائيلي البربري على 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

لتنفيذ   عريض  وطني  اصطفاف  نحو  االتجاه  إلى  الخيرة  والوطنية  السياسية  القوى  كل  الوطني  التحالف  واحزاب  العام  الشعبي  المؤتمر  دعا 
للحوار  واالحتكام  النفس  إلى ضبط  في عمران  الصراع  اطراف  كما دعوا  واالحتراب،  الصراعات  ويالت  البالد  وتجنيب  الوطني  الحوار  مخرجات 

وتغليب المصلحة العليا للوطن واحترام مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- في بيان صادر عنهم األربعاء- بأنهم يقفون على مسافة واحدة من كل اطراف الصراع 

السياسي والعسكري وانهم سيظلون دعاة سالم وامن واستقرار..
«الميثاق» تنشر نص البيان:

قلقون بشأن نهب 
المعسكرات والمؤسسات

المؤتمر وحلفاؤه ال ينحازون 
ألي طرف من طرفي الصراع

ندعو طرفي الصراع في عمران والجوف إلى االحتكام للحوار وسلطة الدولة


