
لعامة  ا للجنة  ا ع��ق��دت 
م  لعا ا لشعبي  ا للمؤتمر 
والمجلس األعلى للتحالف 
لديمقراطي  ا ل��وط��ن��ي  ا
ب��رئ��اس��ة ال��زع��ي��م علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
م  لعا ا لشعبي  ا لمؤتمر  ا
ناقشت  السبت  عًا  اجتما
على  المستجدات  خالله 
ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة من 
تطورات سياسية وامنية 
وتنظيمية و ماقد يترتب 
عليها م��ن ت��ح��والت في 
.وف��ي  الوطني  المشهد 
ب��داي��ة االج��ت��م��اع ق��رأت 
اللجنة العامة والمجلس 
االعلى ألح��زاب التحالف 
الوطني الفاتحة على ارواح 
الشهداء الذين سقطوا في 
ميدان التحرير ومحافظة 

حضرموت والبيضاء..

عقد اجتماعًا مهمًا برئاسة الزعيم:

المؤتمر وحلفاؤه يدينون الجرائم اإلرهابية التي أودت بحياة أكثر من 70 عسكريًا ومدنيًا
ال اختالفات.. وال انشقاقات داخل المؤتمر وما يروج أكاذيب وشائعات

 وج��ددت اللجنة العامة وأح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ات اإلجرامية التي وقعت في ميدان التحرير، وضباط  ادانتها لالعتداء
وجنود منطقة ))الغبر (( في حضرموت وفي محافظة البيضاء والتي 
أودت بحياة أكثر من سبعين مدنيًا وعسكريًا سقطوا شهداء من أجل 
الوطن ومن أجل الحرية ، وروت دماؤهم الزكية تربة الوطن الغالية 
، لقد تعددت واتسعت جرائم االره��اب ضد الوطن وأبناء الوطن 
وإدانة هذه الجرائم والتنديد بها فقط لم يعد كافيا.. هناك مسؤولية 
وطنية تتحملها اجهزة الدولة االمنية في حماية المواطنين وهناك 
مسؤولية سياسية تتحملها مجموع القوى الوطنية ازاء االعمال 
االرهابية واالجرامية التي اضحت ظاهرة وحالة تمتد على ساحة 

واسعة من الوطن تهدد امنه واستقراره 
بل وتقوض كامل كيانه المؤسسي ، إن 
اللجنة العامة واح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي تطالب االج��ه��زة االمنية 
والسلطات المحلية  بسرعة القبض على 
المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا 

جزاءهم العادل . 
ووقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام العديد من القضايا 

الوطنية والتنظيمية ومنها الحمالت االعالمية المشبوهة والمسعورة 
التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
من قبل بعض المواقع ووسائل االعالم المأجورة 
وال��م��أزوم��ة التي تسعى ال��ى تشويه المواقف 
الوطنية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وصرف 
المواطنين عن متابعة الشؤون المهمة والخطيرة 
التي يمر بها ال��وط��ن واخ��ت��الق االك��اذي��ب عن 
وجود خالفات وانشقاقات داخل قيادة المؤتمر 
الشعبي العام ودحضًا لتلك الشائعات واالكاذيب 
وتوضيحًا للحقيقة تؤكد اللجنة العامة اعتزازها 
وتقديرها الكبيرين لكل القيادات المؤتمرية 

المعينة بقرارات رئاسية في مختلف الهيئات واللجان الوطنية وفي 
الوقت نفسه وانطالقًا من حرصها على القيام بواجباتها التنظيمية 

والوطنية في تبني سياسات وتوجيهات 
واراء وتطلعات الماليين من اعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وأنصاره والقاعدة الشعبية 
الواسعة التي يمثلونها .. تؤكد اللجنة العامة 
والمجلس االعلى ألحزاب التحالف الوطني 
على أن ما يتخذه وما يتبناه بعض اعضاء 
تلك الهيئات واللجان الوطنية المنتمين 
للمؤتمر الشعبي العام من مواقف وقرارات 
ال تمثل الموقف الرسمي للمؤتمر الشعبي 

العام واحزاب التحالف الوطني وليست ملزمة له ايضًا، كونها صادرة 
من اعضاء لم ترشحهم اللجنة العامة كممثلين للمؤتمر الشعبي 
العام، ونأمل من الجهات الرسمية واألح��زاب 
والتنظيمات والقوى واألط��راف الشريكة في 
العملية السياسية التعامل مع هذه القضية 

كموقف رسمي للمؤتمر الشعبي العام.
كما شكلت اللجنة العامة واح��زاب التحالف 
لجانًا  للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة 
الحزبية والتنفيذية كما هو  معمول في العالم 
الديمقراطي بحيث ال يجوز الجمع والخلط 

بينهما.

التنديد  بالجرائم لم 
يعد كافيًا وعلى أجهزة 

الدولة تحمل مسئولياتها 
لحماية المواطنين

الحمالت اإلعالمية 
المسعورة لن 

تنال من المؤتمر 
ومواقفه الوطنية

تشكيل لجان للفصل بين السلطة الرسمية والسلطة الحزبية والسلطة التنفيذية
هناك مسؤولية سياسية يجب أن تتحملها كل القوى الوطنية إزاء األعمال اإلرهابية
ما يتبناه بعض أعضاء الهيئات واللجان الوطنية من قرارات ال تمثل موقفنا
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
• دعوة للتوحد والتعاون والشراكة في كبح جماح 

الغلو والتطرف وإجهاض الفتن التي تحركها مصالح 
ومشاريع غير وطنية. 

أبو راس يطالب بإعادة 
اسلحة الدولة المنهوبة

طالب الشيخ صادق أمين 
أب���و راس، األم���ي���ن ال��ع��ام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال���ع���ام، ب���إع���ادة األس��ل��ح��ة 
والمعدات العسكرية التي 
تعرضت للنهب واالستيالء 
عليها من قبل »الجماعات 
والقوى السياسية« ما بين 

عامي 2011 و2014م.
وأكد ابو راس، في منشور 
ل��ه ع��ل��ى صفحته بموقع 
ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي 
»فيس بوك«، أن الدولة لن 
تستطيع تعويض األسلحة 
والمعدات العسكرية في 
20 عامًا قادمة على األقل.

بورجي:  اليمن بحاجة إلى خطاب يجمع وال يفرق
> قال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عبده بورجي: »إن الخطاب السياسي واإلعالمي القائم في البالد يكرس حاالت 

الصراع واألحقاد واالنقسامات، مؤكدًا الحاجة الملحة الى خطاب آخر جديد يخدم أولويات ومبادئ التعايش والتصالح«.
وشدد القيادي المؤتمري واإلعالمي بورجي في تغريدات له بحسابه على )تويتر(: »حاجة اليمن الملحة اآلن وفي هذه المرحلة 

والظروف الى مشروع وطني جامع.. يحتشد حوله الجميع ويوحد الجهود والتوجهات الوطنية في اليمن«.
مؤكدًا أن: »اليمن بحاجة ماسة الى مشروع وطني يلتف حوله الجميع يُعيد صياغة العقل والوجدان واالنتماء والنهج ويلملم 

الشروخ واالنقسامات ويوحد التوجهات الوطنية«.
وأضاف: »كم نحن بحاجة الى خطاب سياسي وإعالمي جديد يتجاوز حاالت الصراع واألحقاد، ويكرس مفاهيم التصالح والتسامح 

والتعايش والتطلع نحو مستقبل أفضل لليمن«.

> دعا الدكتور أبوبكر القربي عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العالقات 
الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام كل األحزاب والقوى السياسية الى العمل من 

أجل مصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي.

وقال في تغريدات له مؤخرًا على حسابه في »تويتر«: علينا أن ال ننتظر حلواًل 
سحرية من الخارج، بل ان نجلس على طاولة مستديرة تجمع كل األحزاب والقوى 
السياسية عبر حوار يرعاه الرئيس عبدربه منصور هادي للبدء بمصالحة وطنية 

تطوي صفحات الماضي وتفتح عهدًا جديدًا.

وأكد على أن الحلول الخارجية خاصة إذا ارتبطت بعملية الفرض لن تدوم ولن 

يكتب لها النجاح.. ألن الذي فرض عليك الحلول سينتهز أول فرصة لالنقالب 
عليك.. »الحل يدوم بالتوافق وبتلبية المطالب المشروعة«.

وعبر عن أسفه للصورة القاتمة التي بدأت تتبلور عربيًا ودوليًا والتي شكلت 
نتيجة مؤلمة مفادها ازدياد مساحة عدم الثقة من دول العالم بما نقول وفي 

قدرة أحزابنا السياسية في العمل بما يجنب من انهيار كامل للدولة.

وطالب القربي الدول الراعية للمبادرة الخليجية أن تمنح دول مجلس التعاون 
الخليجي ال��دور الرئيسي والكامل في حلحلة األح��داث األخيرة في اليمن ألن 

الخليجيين هم األقرب واألكثر فهمًا لما يجري في اليمن«.

د. القربي: المرحلة تتطلب مصالحة وطنية 
شاملة بعيدًا عن إمالءات الخارج


