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هنأوا القيادة السياسية وجماهير الشعب بالسنة الهجرية الجديدة

المؤتمر وحلفاؤه يستنكرون عرقلة المشترك  لخطوات تشكيل الحكومة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وقيادات أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اجتماعًا السبت برئاسة األخ يحيى علي الراعي 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، حيث 
جرى مناقشة المستجدات والتطورات على الساحة 
الوطنية وفي مقدمتها ما يجري من تطورات في 
عدد من المحافظات وكذا ما يتصل بتنفيذ اتفاق 

السلم والشراكة الوطنية.
وفي بداية االجتماع هنأ المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه جماهير شعبنا اليمني وقيادته السياسية 
بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة ، سائلين الله 
أن يعيدها على شعبنا باألمن واالستقرار والسالم .
وقد عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي عن قلقهم إزاء تصاعد اعمال 
العنف والمواجهات المسلحة التي تجري في عدد 
من المحافظات بين حزب التجمع اليمني لإلصالح 
من جهة وأنصار الله من جهة أخرى وما تلحقه تلك 
المواجهات من ضرر على أمن واستقرار الوطن 

والمواطن اليمني .
مؤكدين بأن المؤتمر وحلفاءه كانوا وسيظلون 
ضد كل مظاهر االقتتال والعنف ولن يكونوا في أية 

لحظة طرفًا في أي صراع .
مطالبين كافة األطراف المتصارعة تجنيب الوطن 
مظاهر الصراع والعنف تحت أي الفتة كانت وسرعة 
اخالء المدن الرئيسية والثانوية من كافة المظاهر 
المسلحة وتمكين الدولة وأجهزتها العسكرية 
واألمنية من االضطالع بواجبها في الحفاظ على 
األمن واالستقرار وأن تقوم كافة مؤسسات الدولة 
والسلطة المحلية بواجباتها ومهامها في خدمة 

المواطن وتطبيق القانون.
مؤكدين بأن المؤتمر وحلفاؤه سيكونون عونًا 
وس��ن��دًا لألجهزة األمنية والعسكرية ف��ي أداء 
واجباتها وفي مقدمتها مكافحة اإلرهاب الذي يضر 

بمصالح الوطن والمواطن.
منوهين إلى أهمية الدعوة لتحقيق اصطفاف وطني 
لكافة القوى في سبيل مكافحة االرهاب واستئصال 
شأفته.ومطالبين المجتمع االقليمي والدولي القيام 
بواجبهما والمتمثل بدعم الحكومة اليمنية في 

مجال مكافحة اإلرهاب.
وشدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على ضرورة 
التزام كافة القوى السياسية باتفاق السلم والشراكة 
الوطنية وعدم االخ��الل به تحت أي مبرر بهدف 
عرقلة الجهود المبذولة إلخراج الوطن مما يعانيه 

من اختالالت وما يواجهه من تحديات خطيرة .
وج��ددوا دعوتهم لتحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة التي ال تستثني أحدًا وبما يحفظ للوطن 
أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويجنبه كافة 
آثار الصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية 

الهادفة لتمزيق نسيجه االجتماعي .
كما أكد المجتمعون على ضرورة سرعة تشكيل 
حكومة الشراكة الوطنية طبقًا التفاق السلم 

والشراكة الوطنية.
مشيرين الى ما تقوم به احزاب اللقاء المشترك 
وشركاؤه من مماطلة وعراقيل تحول دون المضي 
قدمًا في تشكيل الحكومة ، خاصة وأن كافة المكونات 

االخرى وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
قد توافقت على توزيع الحقائب الوزارية ضمن آلية 
متفق عليها من قبل كافة المكونات الموقعة على 
اتفاق السلم والشراكة الوطنية .معتبرين أن تلك 
المواقف للمشترك وشركائه تعد محاولة مكشوفة 
للتنصل من التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية دون أي 
التفات لما يشهده الوطن من انهيار وتردي األوضاع 

في مختلف الجوانب.
كما أكد االجتماع بأن حمالت التضليل واالفتراء 
من بعض وسائل االعالم ضد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه الهادفة إلى تشويه الحقائق ال يمكن أن تنال 

من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداتهما.
وأوضحوا أن حقائق االحداث التي شهدها الوطن 
خالل الفترة االخيرة ساطعة ومعروفه لكل من 

يبحث عن الحقيقة دون تحريف أو نوايا مسبقة.

كما اكد المجتمعون على ضرورة االسراع إلقرار 
ميثاق الشرف االعالمي الهادف إلى ترشيد الخطاب 

االعالمي بما يخدم الحقيقة ومصلحة الوطن.
مشيرين في هذا المجال الى ما قدمه المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه من تنازالت وتضحيات 
كبيرة من اجل الحفاظ على مصالح الوطن وأمنه 
واستقراره ووحدته وتجنيبه االقتتال والدمار ، 
وأنهم لن يكونوا في أي زمان أو مكان إال منحازين 
للوطن وأمنه واستقراره واستقالله ووحدته ومع 
الحوار وضد أي استخدام للعنف والقوة أو ادخال 

الوطن في أي صراع.

إدانة مظاهر االقتتال وتصاعد 
المواجهات بين االصالح وأنصار الله

المطالبة بسرعة اخالء المدن من 
المسلحين وتمكين الدولة من القيام 

بواجباتها األمنية والخدمية

وكان���ت اللجن���ة العامة للمؤتمر الش���عبي الع���ام وقيادات 
اح���زاب التحالف الوطني الديمقراط���ي عقدت اجتماعًاِ لها 
االس���بوع الماضي برئاس���ة يحيى علي الراع���ي األمين العام 

المساعد للمؤتمر الشعبي العام..
وقد جرى في االجتماع بحث آخر التطورات على الساحة اليمنية وفي 

مقدمتها الترتيبات الخاصة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
كما تم استعراض المعايير والشروط الواجبة في من سيتم اختيارهم 

كأعضاء في الحكومة .

ووقف االجتماع امام الحملة اإلعالمية الظالمة والمضللة التي تشنها 
بعض القوى ووسائل االعالم المحلية والعربية ضد المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وقياداتهما حيث استهجن االجتماع تلك الحملة وما تحتويه 
من افتراءات باطلة تستهدف اإلساءة لمواقف المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه وقيادته .
واكد االجتماع على موقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي الحريص على االصطفاف الى جانب الوطن وامنه 
واستقراره ووحدته والوقوف على مسافة واحدة من كافة االطراف 
المتصارعة ويجددون دعوتهم لتلك االط��راف الى اللجوء للحوار 

واالبتعاد عن مظاهر العنف والتحريض والتعبئة الخاطئة التي تضر 
بالوطن والنسيج الوطني للمجتمع . محذرين من االنجرار ألي شكل من 
اشكال اإلثارة المذهبية والطائفية وغيرها التي يسعى البعض إلثارتها 
لجر الوطن الى مهالك مدمرة تستهدف مكتسباته ومنجزاته وامنه 

واستقراره .
وعبر المجتمعون عن ادانتهم لالعتداء االجرامي االرهابي الذي 
استهدف منزل رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمدينة رداع - 
محافظة البيضاء- االستاذ عبدالله ادريس والذي اسفر عن استشهاد 

وجرح عدد من المواطنين .

 نح��ذر م��ن أي انج��رار ألي ش��كل من أش��كال اإلث��ارة الطائفي��ة والمذهبية

 على القوى السياسية 
االلتزام باتفاق السلم 

والشراكة وعدم االخالل به 
تحت أي مبرر

 مواقف المشترك 
المعرقلة لتشكيل الحكومة 
تهدف للتنصل من المبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار 

 دع��وة المتنازعي��ن للحوار واالبتع��اد عن مظاهر العن��ف والتحريض والتعبئ��ة الخاطئة
 إدانة االعتداء اإلجرامي اإلرهابي الذي اس��ته�دف م�نزل رئيس ف�رع المؤتمر بمدينة رداع

حريصون على االصطفاف إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره ووحدته

قال االستاذ أحمد الصوفي السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام  ان مايجري 
في اليمن هو صراع سياسي بحت ، منتقدًا محاوالت تشويه مواقف المؤتمر الشعبي العام 
واقحامه وقياداته في صراع ال شأن للمؤتمر الشعبي العام به .وحذر الصوفي من خطورة 
محاوالت االعالم الداخلي والخارجي تسويق االحداث في اليمن على انها صراع طائفي أو 
مذهبي وتصدير مؤامرة الى اليمن ، مؤكدًا في هذا الصدد ان اليمن لم تعرف ذلك في كل 
ر الصوفي بموقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من 

ّ
تاريخها السياسي واالجتماعي.وذك

المواجهات المسلحة بين اطراف معروفة.. مشيرًا إلى أن المؤتمر اليمتلك مليشيات مسلحة 
وانه يقف على مسافة واحدة من اطراف الصراع.

وقال: إن اطراف الصراع الجاري معروفة ودعاهم الى الشروع في الحل السياسي والتخلي 
عن العنف .

موضحًا أن استراتيجية المؤتمر ظلت ومازالت تتمسك بالحوار كوسيلة حضارية لحل 
كافة القضايا ، منوها الى استحالة حسم القضايا السياسية عبر الفوضى والعنف من قبل أي 
طرف ، او امالء الفراغ الذي يخلفه غياب اجهزة االمن .وحث الصوفي اجهزة االمن ومؤسسات 
الدولة على ضرورة االضطالع بمسئولياتها حتى التنزلق البالد الى ماهو مخطط لها .وأكد 
الصوفي أن ماتردده بعض القنوات الفضائية والمحللين السياسيين بأنها حملة مشبوهة 
تستهدف االساءة للمؤتمر الشعبي العام وقياداته وتحاول تشويه مواقفهم من كافة 

القضايا السياسية والوطنية.
وانتقد محاوالت اقحام قيادات المؤتمر في امور الشأن للمؤتمر بها ، وقال: )بامكان هؤالء 

التباكي على القاعدة بطريقة افضل من محاوالت استهداف مواقف المؤتمر وقياداته(.

الصوفي: الحمالت اإلعالمية المشبوهة لن تهز المؤتمر

نجدد مساندتنا للجيش واألمن في حفظ األمن واالستقرار ومكافحة االرهاب


