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عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا 
لها عصر الخميس برئاسة االخ الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في اطار مواصلتها 
الجتماعاتها للوقوف امام المستجدات الوطنية وفي 
مقدمتها تطورات االزمة الراهنة التي تعيشها البالد ، 

باإلضافة الى مناقشة عدد من القضايا التنظيمية.
وأكد االجتماع على موقف المؤتمر الشعبي العام من تلك 
التطورات وفي ضوء الرؤية والمبادرة الوطنية المتوازنة 
المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للخروج من 
االزمة الراهنة انطالقًا من استشعاره المسئولية الوطنية 

وحرصه على سالمة الوطن والمواطنين .
  وعبرت اللجنة العامة عن تقديرها وتثمينها العالي 
الستقبال االخ رئيس الجمهورية االخوة اعضاء اللجنة 
العامة وما عبر عنه خالل اللقاء من تفهم كبير ازاء ما ورد 
في مبادرة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه خاصة حول 
اعادة النظر في اسعار مادتي البترول والديزل باإلضافة 
الى اشادته بالدور الوطني للمؤتمر الشعبي العام وما قدمه 
من تنازالت عبر كل المراحل من اجل الوطن وما حققه من 
منجزات وفي مقدمتها اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 
الـ ٢٢ من مايو١٩٩٠م، باإلضافة الى دوره في حل كافة 
االزمات واخرها جهوده المبذولة لحل أزمة ٢٠١١م، حيث 
غلب المؤتمر الشعبي العام وقيادته المصلحة الوطنية 
على ما عداها من المصالح وسلم السلطة سلميًا في نموذج 
يحتذى به من االخرين ، واضاف أن القوى السياسية في 
الداخل والخارج تنظر للمؤتمر الشعبي العام بصفة حزب 

الوسطية واالعتدال والمنحاز دومًا للوطن والشعب .
  وجددت اللجنة العامة على أهمية االسراع في اتخاذ 
القرار الشجاع والمخارج السليمة التي تجنب الوطن الفتنة 
وفي اطار الحلول السلمية الممكنة وبعيدًا عن اللجوء الى 

القوة والعنف التي لن تولد سوى الكوارث للوطن .

  وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على 
أهمية التواصل مع كافة القوى السياسية واالجتماعية 
في الساحة الوطنية في اطار القواسم المشتركة وشرح 

وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وقيادته للخروج من 
االزمة وكذا ما ورد في وثيقته حول المصالحة الوطنية نحو 
االصطفاف الوطني والمقدمة من المؤتمر الشعبي العام 

واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وذلك من اجل الوطن 
وأمنه ووحدته واستقراره .

   كما اكدت اللجنة العامة على قرارها السابق فيما يتعلق 
بسرعة اعادة بث قناة «اليمن اليوم» واتخاذ االجراءات 
العملية لتنفيذ هذا القرار وبما يمكنها من اعادة البث 
من أجل أداء رسالتها االعالمية المهنية لخدمة الوطن 
والحقيقة والتعبير عن موقف المؤتمر الشعبي العام ازاء 

كل ما يحصل في الوطن من قضايا وتطورات..
 ورحبت اللجنة العامة بالجهود التي تبذل إلقرار ميثاق 
شرف اعالمي لترشيد الخطاب االعالمي في وسائل االعالم 

الرسمية والحزبية وبما يخدم المصلحة الوطنية .
  وجــددت اللجنة العامة خطابها الى الجهة المعنية 

بالتحقيق في مخطط جريمة النفق التي كانت تستهدف 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
بسرعة االنتهاء من عملية التحقيق وجمع االدلة وضبط 
المتهمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة تخطيطًا 
 وتنفيذًا أمام الرأي العام وتقديم مرتكبي هذه 

ً
وتمويال

الجريمة وجريمة مسجد دار الرئاسة وكافة الجرائم التي 
استهدفت عددًا من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام إلى العدالة.
وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت 
ــعــاء، جــرى فيه الــوقــوف على آخر  اجتماعًا لها، األرب
المستجدات على الساحة الوطنية، حيث أكد االجتماع 
على ما ورد في البيان الصادر عن االجتماع المشترك للجنة 
العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وما 

تضمنته من مبادرة لحل األزمة الراهنة.
وقد أكد االجتماع بأن المؤتمر الشعبي العام الذي ظل 
حريصًا على إنجاح جهود التسوية السياسية في مختلف 
مراحلها وقدم التنازالت تلو التنازالت في سبيل الخروج 
باليمن إلى بّر األمــان لن يقبل بأي استهداف للمؤتمر 
الشعبي العام ورمــوزه استنادًا إلى معلومات ُمغرضة 

وُمضللة أو مكايدات سياسية.
ــوزه لن يخدم  منبهًا أن أي استهداف للمؤتمر ورم
مصلحة مسيرة التسوية السياسية وسيمثل انتكاسة 

خطيرة لها قد تؤدي بها إلى طريق االنسداد.
وُيحذر المؤتمر الشعبي العام أنه في حالة استهدافه 
أو رئيسه أو قياداته من أية جهة كانت فإن ذلك سوف 
يؤدي إلى اتخاذ المواقف الالزمة إزاء ذلك االستهداف غير 

المبرر.
هذا وستظل اللجنة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة 

التطورات..

نثمــن تفهــم الرئيس لما ورد في مبــادرة المؤتمر وحلفائه إزاء األزمــة الراهنة في اللقاء االخير

اللجنة العامة تقرر االستمرار في االنعقاد الدائم لمتابعة تداعيات األزمة

المؤتمر حريص على التواصل مع كافة القوى في اطار القواسم المشتركة و بما يحقق مصلحة الوطن

المحرر السياسي

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لم يكونوا في يوم من األيام ولن يكونوا في موقع 
المتفرج لما واجهه ويواجهه الوطن من تحديات ومخاطر وفي كل المراحل الصعبة 
والدقيقة والحساسة التي مر بها اليمن يتصدر المشهد من موقع االستشعار 
العالي للمسؤولية والحرص على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل 

أجياله.
واليوم وفي ظل األزمة التي تعصف بالوطن وتكاد تعيده إلى أوضاع كارثية أشد 
خطورة من أحداث ٢٠١١م نجده - قيادة وقواعد- حاضرًا يؤدي دوره المسؤول 
في هذه اللحظة الفارقة بفعالية وحيوية ليكون كما قال عنه األخ المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية األمين العام للمؤتمر الشعبي العام خالل ترؤسه 
لالجتماع االستثنائي للجنة العامة: هو الصانع للحلول والمتجاوز لألزمات بشجاعة 
وإقدام.. مشيًرا في هذا السياق إلى تجاوزه لحرب ٩٤ وللكثير من المعضالت 
 راية الحل والعقد وهذا ما يجسده في هذه الفترة التاريخية 

ً
والتحديات حامال

المفصلية من مسيرة شعبنا نحو استكمال التسوية السياسية للمبادرة الخليجية 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والجميع يعرف أن النجاحات التي تحققت في هذا 
السياق تعود إلى تنازالت المؤتمر في سبيل الوصول للحلول والمعالجات الجدية 
ا بذلك من مبدأ راسخ في مسيرته الوطنية التي 

ً
والصادقة لقضايا الوطن منطلق

تمتد لثالثة عقود ونيف وهو أن اليمن أهم من أية قوى أو أطراف أو جماعات أو 
أحزاب ومن أية نعرات عصبوية مناطقية أو قبلية أو مذهبية أو طائفية وهو 
من يستحق أن تقدم التنازالت من أجل أن يحيا أبناؤه في أمن وأمان متصالحين 
متسامحين ينعمون بخيراته أعزاء كرماء في وطنهم.. لذا توالت اجتماعات اللجنة 
العامة سواًء برئاسة األخ الرئيس عبدربه منصور هادي األمين العام للمؤتمر أو 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر والتي ستواصل اجتماعاتها حتى 
تنفرج هذه األزمة وتعود العملية السياسية إلى مسارها الصحيح وتنزاح الغمة 

وتتبدد المخاوف من هذه األزمة.
هذا هو سياق وثيقة االصطفاف الوطني ومبادرة حل األزمــة الراهنة التي 
أقرها اجتماع اللجنة العامة وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في 
٢٦ أغسطس ٢٠١٤م والتي تشكل في بنودها الستة المخرج من هذه األزمة 

وتداعياتها الخطيرة وتجنيب الوطن االنزالق ما أرادوا وعملوا من أجله للتجاوز 
بوطنهم وشعبهم مخاطر الصراعات واالحتراب والفرقة والتشظي والفوضى.. 
مقدمًا المؤتمر وحلفاؤه في هذه المبادرة الحل الذي هو أصدق تعبير عن وسطيته 
ا بذلك تحقيق مصلحة الوطن العليا ومتوخًيا قبول كل األطراف به كونه يشكل 

ً
هادف

المخرج الصحيح من االحتقان واالنسداد الذي وصلت إليه البالد ويحقق مصالح 
جميع اليمنيين وهذا ما يمكن قراره مضامين بنود مبادرة المؤتمر التي تقوم 
على تشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى تنفيذ منظومة متكاملة من اإلصالحات 
االقتصادية واإلدارية الجادة والشاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين بكل 
شرائحهم وفئاتهم وهذا مطلب ال يقتصر على طرف أو جماعة بل هو مطلب 
 إلى مستوى الشراكة 

َ
اليمنيين جميًعا كون الحكومة القائمة أثبتت فشلها ولم ترق

الحقيقية حتى أوصلت األمور إلى ما وصلت إليه من التأزيم غير المسبوق وتنذر 
بمخاطر ال نهاية لها وال أحد يستطيع التنبؤ بعواقبها.. أما بندها الثاني والمتمثل 
بإعادة النظر بالجرعة السعرية للمشتقات النفطية واالكتفاء بالسعر العالمي 
لمادتي الديزل والبترول فيمثل الحل الوسط الذي يأخذ في االعتبار مصلحة 
المواطنين ويحمي الدولة والبلد من االنهيار ويضع الطرف المتذرع بالجرعة على 
ا لبرنامج 

ً
المحك.. أما البند الثالث المتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق

زمني محدد يضمن تنفيذ كافة االستحقاقات وفي مقدمتها إجراء االستفتاء على 
الدستور واالنتخابات البرلمانية والرئاسية فيتجلى فيه بوضوح الرؤية المستوعبة 

لضرورة التسريع  في العملية السياسية واالنتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة.
بعد التفاهم واالتفاق على البنود السابقة نأتي إلى إنهاء كافة مظاهر التوتر 
كنتيجة طبيعية لذلك وهذا يشمل صنعاء وبقية المحافظات.. وألن اإلعالم الرسمي 
ا للبند الخامس 

ً
والحزبي واألهلي يلعب دورًا محوريًا في التهدئة أو التأجيج فالبد وفق

من المبادرة إلزام الجميع بإيقاف كل أشكال التحريض والتعبئة واالبتعاد عن كل ما 
يثير الخالفات حتى تتهيأ المناخات للتفاهم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة 
التي يحتاجها أي اصطفاف وطني متماسك البنيان يصون أمن الوطن واستقراره 
ووحدته.. وهنا البد من التأكيد أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه بهذه المبادرة 
إنما يعكسون روح المسؤولية والحرص على مصالح الشعب وبخيارات المسارات 
السياسية السلمية والحوار لحل كل قضاياهم ومشاكلهم وتجاوز كل خالفاتهم.. 
وألن المؤتمر الشعبي هو التنظيم السياسي الوطني الرائد والرائد ال يكذب أهله.

المؤتمر وحلفاؤه.. حلول وسطية  إلخراج
 الوطن من االزمة الراهنـة

برئاســـــة  الزعيم 

نطالب بسرعة ضبط مرتكبي جريمتي «النفق» و «مسجد دار الرئاسة»

 ندعو التخاذ قرار شــجاع ومخارج ســليمة تجنب الوطن الفتنة
 نجدد مطالبتنا بســرعة اعادة بث قنــاة «اليمن اليوم»
 نرحب بالجهــود المبذولــة إلقرار ميثاق شــرف إعالمي

رئيس المؤتمر يستقبل السفير المصري 

استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح السبت بصنعاء سعادة السفير المصري بصنعاء 
اشرف عقل والذي انهى فترة عمله في اليمن.وفي اللقاء شكر رئيس المؤتمر الشعبي العام السفير المصري واثنى على 
دوره االيجابي واسهاماته في تعزيز العالقات االخوية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في مصر واليمن.
وخالل اللقاء اشاد السفير المصري بأدوار الزعيم علي عبدالله صالح في تحقيق وانجاح التسوية السياسية في 

اليمن وتجنيبها ويالت الحروب .

..ويستقبل محمد سالم عكوش
 استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام محمد سالم عكوش عضو مجلس الشورى 
وعــدد من أبناء محافظة المهرة الذين عبروا عن 
إدانتهم واستنكارهم للمحاولة الجبانة التي استهدفت 

النيل من الزعيم علي عبدالله صالح.. وهنأوا الزعيم على 
سالمته، متمنين له الصحة والعافية، ومطالبين الجهات 
األمنية بالكشف عن المتآمرين ومن يقفون خلف هذه 

الجريمة وسابقاتها...


