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برئاسة الزعيم..

المؤتمر سيظل بعيدًا عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد آخر

االنتهاء من صياغة الدستور واالستفتاء عليه وإجراء االنتخابات

لغة الشحن الطائفي والمذهبي لن تورث سوى الكوارث للوطن والشعب

تشكيل الحكومة يجب أن يستند إلى المبادرة وإشراك أنصار الله والحراك ومراعاة تمثيل الشباب والمرأة

نعّبر عن قلقنا إزاء ما يمر به الوطن من منعطف خطير يهدد أمنه وسالمته

نجدد مطالبتنا بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار في إطار زمني محدد

وعبرت اللجنة العامة عن قلقها إزاء ما يمر به الوطن من منعطف 
خطير يهدد أمنه وسالمته، وجددت دعوتها لكافة أطراف الصراع 
االحتكام الى العقل والحكمة وحل األزمة الراهنة سلميًا وبالحوار 
وعدم إغالق أية فرصة للحوار وبعيدًا عن لغة القوة والعنف والشحن 
الطائفي والمذهبي والتخوين التي لن تــورث سوى الكوارث على 
الوطن والشعب والعمل على تغليب مصلحة الوطن على ما عداها من 

المصالح الضيقة واألنانية . 
وأكـــدت مــجــددًا أن المؤتمر الشعبي الــعــام سيظل بعيدًا عن 
الصراعات ولن يقف مع طرف ضد آخر، معبرة عن أسفها وادانتها 
ات االعالمية المضللة والممنهجة  لكل محاوالت الدس وحملة االفتراء
التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وتشويه مواقفه من 
تها وحلفائها  قبل الجهات المتطرفة والتي خرجت من تحت عباء

العناصر االرهابية. 
وأكــدت اللجنة العامة أن المؤتمر الشعبي العام يقف مع الوطن 
ويصطف مع جماهير الشعب التواقة لألمن واالستقرار والحفاظ 
على الوحدة وبناء اليمن الجديد، وأن المؤتمر الشعبي العام سبق 
وأن أعلن موقفة من المصالحة الوطنية الشاملة التي تمثل األساس 
لالصطفاف الوطني الذي ال يستثني أحدًا وعلى قاعدة الحفاظ على 
الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والديمقراطية .. 
وأشارت اللجنة العامة إلى أن محاوالت الدس الرخيص حول تحالفه 
مع طرف أو آخر إنما تسعى للنيل من موقفه الوطني المتميز ورفضه 
للمناورة والتآمر في قضايا الوطن، داعية رعاة المبادرة الخليجية 
وكافة الجهات المعنية إلى تحري الحقائق وعدم االعتماد على وسائل 

االعالم الرخيصة أو المعلومات الكاذبة التي تنقل لهم دون أي دليل 
مادي موثوق به . 

وجددت اللجنة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام حول االزمة 
الراهنة طبقًا لما ورد في المبادرة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه في تاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٤م والتي عّبرت عن الحرص 
المسؤول على مصالح الوطن والمواطنين، حيث أكدت تلك المبادرة 
إعالن معالجة موضوع الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة من 

خالل إعادة النظر في الجرعة من خالل تحرير أسعار مادتي البترول 
والديزل طبقًا للسعر العالمي مع تحمل الدولة التكاليف الداخلية 
ات واإلصالحات االقتصادية  مع تنفيذ منظومة متكاملة من اإلجراء
والمالية واإلدارية التي تخفف األعباء على المواطنين وتحسن أحوالهم 

المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه . 
وأكدت اللجنة العامة بأن تشكيل الحكومة الجديد يجب أن يستند إلى 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك (أنصار الله) و(الحراك) 

مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة . 
ات غير القانونية التي تقوم بها  وحذرت اللجنة العامة من تلك اإلجراء
وعلى نطاق واسع بعض األطراف في الحكومة الحالية مستغلة األوضاع 
الراهنة.. بإجراء تعيينات وإحالل موظفين في االجهزة الحكومية 
والقضاء على أســاس حزبي وغير مــشــروع وعلى حساب الــكــوادر 
ات الوطنية وضمن عملية اإلقصاء واالستحواذ المستمرة التي  والكفاء

قامت بها تلك األطراف منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى اآلن . 
وجددت اللجنة العامة مطالبتها بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني واستحقاقاتها في إطار جدول زمني محدد وفي مقدمتها 
االنتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء االستفتاء عليه وإجراء 

االنتخابات النيابية والرئاسية وصوًال الى مرحلة االستقرار والبناء . 
وأكدت اللجنة العامة مجددًا بأنها الجهة الوحيدة صاحبة القرار 
عّبر عن مواقفه 

ُ
في كل ما يعني المؤتمر الشعبي العام وهي التي ت

إزاء مختلف القضايا والتطورات وليس من حق أية جهة أو شخص أن 
ُيّعبر عن مواقف المؤتمر الشعبي العام. 

وشددت اللجنة العامة وفي ضوء كل التطورات الجارية على الساحة 
الوطنية بأن المؤتمر الشعبي العام بمنهجه الوطني المعتدل سيظل 
دومًا منحازًا للوطن والمواطنين ومصالحهما وسيعمل مع كافة أبناء 
شعبنا وقواه الخيرة لكل ما من شأنه صيانة الوطن وأمنه واستقراره 

والحفاظ على كل المكتسبات الوطنية . 

صادر عن اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام 
بتاريخ ٢٠١٤/٩/٤م

اللجنة العامة تحدد موقف  المؤتمر من التطورات الخطيرة التي تشهدها العاصمة وعدد من المحافظات

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشــعبي العام اجتماعًا الخميس برئاســة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام، حيث جرى مناقشــة  
التطــورات الخطيرة التي يشــهدها الوطن حاليًا في ضوء التوترات الراهنة التي تهدد ســالمته وخاصة في العاصمــة صنعاء وعدد من المحافظات وما 
تسببه للمواطنين من قلق ومعاناة، باإلضافة إلى ما يتصل برؤية المؤتمر الشعبي العام حول تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسبل 

تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واالصطفاف الوطني مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته . 

رئيس المؤتمر يصدر قرارًا بتكليف 
بشير رئيسًا لفرع صنعاء

أصدر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام قرارًا تنظيميًا برقم (١٤) لسنة 
٢٠١٤م قضى بتكليف األخ محمد محمد بشير -رئيسًا 

لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ 
صــدوره وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كــًال فيما 

يخصه..

القربي يناقش خطة عمل دائرة العالقات الخارجية

رأس الدكتور أبو بكر القربي عضو اللجنة العامة رئيس  
دائرة العالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، اجتماعًا 
لكوادر دائرة العالقات الخارجية خصص لمناقشة خطة عمل 
الدائرة خالل الفترة الماضية وما تبقى من مهام إلنجازها خالل 

العام الجاري.
وحث القربي كوادر دائرة العالقات الخارجية على أهمية انجاز 
المهام في إطــار خطة األمانة العامة للمؤتمر وتقديم الرؤى 

والتطورات والمقترحات بتفعيل وتطوير عمل الــدائــرة بما 
يتناسب وبرنامج المؤتمر الشعبي العام وعالقاته السياسية سواًء 

داخليًا أو خارجيًا.
واستمع القربي إلى شرح من قبل كوادر الدائرة عّما تم انجازه 
من خطة العمل وبعض المقترحات والرؤى بتطوير آلية العمل 

وإنجاز المهام بالشكل األفضل.
حضر اللقاء نائب رئيس الدائرة عبدالواحد الشهلي.

نجدد دعوتنا لكافة األطراف إلى حل األزمة 
سلميًا وعدم إغالق أية فرصة للحوار

ندين حملة اإلفتراءات المضللة التي تستهدف المؤتمر 
وقياداته وتشويه مواقفه من قبل جهات متطرفة

ندعو أطراف الصراع إلى االحتكام للعقل 
والحكمة وحل األزمة الراهنة سلميًا وبالحوار

 إعادة النظر في الجرعة السعرية وتحرير سعر البترول والديزل
 تتحمل الدولة التكاليف الداخلية

 تشكيل منظومة متكاملة من اإلصالحات
 تخفيف األعباء عن المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي

 مكافحة الفساد وتجفيف منابعه

لمعالجة أزمة الجرعة


