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المؤتمر وحلفاؤه في بيان مهم 

فرض عقوبات دولية ضد أي شخصية يمنية 
سيمثل انتكاسة خطيرة للتسوية

أحزاب   وقيادات  العام  الشعبي  للمؤتمر  العامة  اللجنة  عقدت 
التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا لها األربعاء برئاسة الشيخ 
سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه 
مناقشة المستجدات األخيرة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل 
لجهود  المشترك  اللقاء  أحــزاب  وعرقلة  السياسية  العملية  بتطورات 
تشكيل الحكومة الجديدة باإلضافة إلى انتهاك السيادة اليمنية والتدخل 
األطراف  بعض  من  الحثيثة  المساعي  وكذا  لليمن  الداخلية  الشئون  في 
مجلس  في  ومنافية  لفرض عقوبات ظالمة  والدولية  واإلقليمية  المحلية 

األمن ضد بعض المواطنين اليمنيين .
الدول  سفراء  مع  االجتماع  نتائج  عن  تقرير  على  االجتماع  اطلع  وقد 

العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

نرفض كل المحاوالت المكشوفة ألحزاب المشترك 
لعرقلة جهود تشكيل الحكومة

نجدد موقفنا الرافض النتهاك السيادة اليمنية 
والتدخل في الشئون الداخلية لليمن

وجــدد المؤتمر الشعبي الــعــام وحلفاؤه موقفهم الرافض 
والمستهجن لكل المحاوالت المكشوفة من قبل أحــزاب اللقاء 
المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية 
والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية 
وتتحمل تلك األحــزاب مسئولية ما وصلت إليه البالد من حالة 

االنسداد السياسي.
وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الرافض النتهاك 

السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.
ــعــام وأحــــزاب التحالف الوطني  وعــبــر المؤتمر الشعبي ال
الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل 
يتخذه الممثل االممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وقياداته والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة إليه 
كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين األطراف السياسية 
من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية والوصول بها إلى تحقيق 

غاياتها المنشودة بدًال من االنهماك في صنع األزمات.
وحذر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من المحاوالت المبذولة 
من قبل بعض األطراف لتحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي 

أو طائفي .
ووقف االجتماع أمام المحاوالت الحثيثة من قبل بعض األطراف 
المحلية والدولية لمحاولة التضليل بهدف فرض عقوبات دولية 

في مجلس األمن الدولي ضد شخصيات يمنية.
وأكــد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن أي محاولة لفرض 
عقوبات دولــيــة ضــد أي مــن قــيــادات المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه او شخصيات يمنية سيمثل انتكاسة خطيرة لجهود 
التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر وستؤثر بصورة سلبية 
على استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تلك 
التسوية أو المشاركة في الحكومة القادمة في حال إقرار مثل تلك 
العقوبات وهو ما ستتحمل مسئوليتُه تلك األطراف التي ظلت 
ات كيدية مجردة من  تدفع نحو فرض عقوبات استنادًا الدعاء
أية مسئولية تجاه خطورة األوضاع في اليمن وإنما لخدمة أجندات 
خاصة تضر بمصالح اليمن وتنسف جهود التسوية السياسية فيها 
والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة أشاد بها الكثيرون في 
العالم وذلك بفضل الدور الرائد للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه 

وقيادتهما الذين كانوا المبادرين في إقــرار وإنجاح المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم 

والشراكة الوطنية.
ووجه االجتماع رسالة من اللجنة العامة إلى األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية تتضمن موقف المؤتمر الشعبي العام 

إزاء هذا الموضوع وطبقًا لمسئولياته الدستورية.
ــأن مهمة مجلس األمــن هــو حفظ السلم واألمــن  مشيرين ب
والتقريب والتوفيق بين األطراف السياسية وليس معاقبتها، 
وأكد ان من يطالبون اليوم من األطراف المحلية والخارجية مجلس 
األمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض األطراف المشاركة 

في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية 
والنكوص بها للوراء، وإن استخدام مجلس األمن الدولي كعصاة 
مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوم سياسيون لهم 
مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواًء على الصعيد الوطني او 
االقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع باألوضاع المتدهورة 

أصال إلى ما هو أسوأ. 
ووقف االجتماع أمام التطورات الجارية في بعض المحافظات 
الجنوبية، وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الواضح 
إزاء المعالجات الجارية للقضية الجنوبية وطبقًا لما حددته 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل إقــرار المعالجات 

الصائبة التي تكفل الحل العادل لهذه القضية.
مؤكدين تمسكهم بوحدة اليمن أرضًا وشعبًا وعدم التفريط 

فيها بأي حال من األحوال.
وأشاد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بموقف الدول الداعمة 
لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وفي مقدمتها الموقف الذي 
عبرت عنه جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يأتي امتدادًا 
لمواقف مصر المشرفة تجاه اليمن وثورته ووحدته. معبرين 
عن التضامن والوقوف إلى جانب مصر الشقيقة وجيشها البطل 

في مواجهة اإلرهاب.

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
صنعاء - الموافق : ٢٠١٤/١٠/٢٩م

نحذر من محاوالت بعض األطراف تحويل الصراع 
السياسي الى صراع مذهبي أو طائفي

نؤكد موقفنا الواضح ازاء المعالجات الجارية للقضية الجنوبية 
طبقًا لمخرجات الحوار الوطني وبما يكفل الحل العادل للقضية

نجدد تأكيدنا على التمسك بوحدة 
اليمن أرضًا وانسانًا وعدم التفريط فيها

المؤتمر والتحالف يوجهون رسالة للرئيس هادي لتحمل مسئولياته الدستورية إزاء محاولة فرض عقوبات على يمنيين

مهمة مجلس األمن حفظ السلم واألمن والتوفيق بين األطراف السياسية وليس معاقبتها

نأسف للموقف العدائي غير المبرر الذي يتخذه 
الممثل األممي من المؤتمر الشعبي وقياداته

نعلن تضامننا ووقوفنا الى جانب مصر وجيشها البطل في مواجهة اإلرهاب

اتخاذ بعض األطراف مجلس األمن كعصاة مسلطة على رؤوس 
من يظنونهم خصومًا سياسيين مجازفة خطيرة

لدى استقباله ممثل حماسالبركاني يلتقي السفير الفرنسي الجديد

العيدروس يؤكد موقف المؤتمر الثابت من القضية الفلسطينية
التقى الشيخ سلطان 
البركاني األمين العام 
الـــمـــســـاعـــد لــقــطــاع 
الــشــئــون السياسية 
والعالقات الخارجية 
بــالــمــؤتــمــر الشعبي 
ــس  ــي ــخــم ـــــعـــــام ال ال
الـــمـــاضـــي بــالــســفــيــر 
الفرنسي السيد جان 

مارك جروجران.
ــــــــب األمــــيــــن  ورح
الــــعــــام الــمــســاعــد 
لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي 
العام بتعيينه سفيرًا 

لفرنسا فــي اليمن، مبديًا استعداد 
المؤتمر الشعبي العام بالتعاون معه 
تعاونًا كامًال، مشيدًا باالستثمارات 
الفرنسية الكبيرة والعالقات الحميمة 

المتميزة مع الحكومة الفرنسية. 
وهــنــأ الــبــركــانــي الــســيــد جـــان مــارك 
بتعيينه سفيرًا بعد أن عاش في اليمن 
في التسعينات وعرفها ويدرك حجم 

التطور والنهضة 
التي شهدتها ومدى التطور الكبير 
الــذي تحقق، وأن اليمن سيكون لها 
مكانه كبيرة في نفسه كونه قد تعرف 
عليها من قبل وعاد اآلن إليها سفيرًا..
 واستعرض الشيخ سلطان البركاني 
األدوار التي لعبها المؤتمر الشعبي 
العام وقياداته خالل المرحلة االنتقالية 
والتنازالت التي قدمها إلخراج اليمن 

من األزمة.
ــــقــــاء  ــــل وبــــــحــــــث ال
مــســتــجــدات األوضـــاع 
السياسية فــي اليمن 
ــة  ــي ــعــمــل ومـــــســـــار ال
االنتقالية والمرتكز 
على المبادرة الخليجية 
ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني واتفاق 
ـــة  ـــشـــراك الـــســـلـــم وال
الوطنية، الموقع بين 

األطراف السياسية.
ــــي الـــلـــقـــاء شــدد  وف
ـــطـــان  ــــخ ســـل ــــشــــي ال
البركاني على ضرورة التزام كل القوى 
السياسية بتنفيذ ما تم التوقيع عليه 

منذ العام ٢٠١١م وحتى اآلن.
من جانبه أكد السفير الفرنسي على 
موقف بــالده الــداعــم لليمن وانجاز 
عملية التسوية السياسية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ اتفاق 

السلم والشراكة.

ـــاذ مــحــمــد حسين  ــتــقــى األســـت ال
الــعــيــدروس عضو اللجنة العامة- 
رئــيــس معهد الــمــيــثــاق للتدريب 
ــحــوث الخميس  ــب والــــدراســــات وال
بمكتبه بمعهد الميثاق عبدالمعطي 
زقـــــوت- مــمــثــل حــركــة الــمــقــاومــة 
اإلسالمية حماس بصنعاء، حيث تم 
خــالل اللقاء بحث مــجــاالت التعاون 
والعالقات الثنائية والتطورات على 

الساحة الفلسطينية.
وفــي اللقاء أشــاد رئيس المعهد 
ـــمـــقـــاومـــة  ـــشـــعـــب وال ـــصـــمـــود ال ب
الفلسطينية فـــي وجـــه الـــعـــدوان 

الصهيوني الغاشم، مؤكدًا ان المقاومة هي الوسيلة الوحيدة الستعادة الحقوق 
المغتصبة.

مشيدًا بالتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني ووقوفه بقوة وصالبة في وجه 
االحتالل، مؤكدًا حرص اليمن والمؤتمر الشعبي العام على وحدة الصف الفلسطيني 
في مواجهة العدو، وتفويت الفرصة على من يريد تمزيق الشعب الفلسطيني وبث 
الفرقة بين فصائله ، متمنيا على كافة القوى والفصائل الفلسطينية تناسي الخالفات 
وتوحيد الجهود والقدرات لردع العدوان الصهيوني، على اعتبار ان قضية فلسطين 

هي القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية.

وأكــــد الــعــيــدروس عــلــى موقف 
المؤتمر الشعبي العام الثابت في 
دعم ومساندة القضية الفلسطينية 
وحق الشعب الفلسطيني الشقيق 
في مقاومة االحتالل حتى تحقيق 
االهــــــداف الــعــادلــة والــمــشــروعــة 
والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــتـــحـــريـــر االرض 

والمقدسات.
مــن جانبه أعـــرب ممثل حماس 
بصنعاء عن شكره الجزيل لرئيس 
المعهد ومن خالله للقيادة السياسية 
وقـــيـــادة الــمــؤتــمــر عــلــى الــمــواقــف 
الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا 

على أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله يكن لليمن كل تقدير واعتزاز .
مشيدًا بــدور وموقف المؤتمر الشعبي العام المعهود والــداعــم الخوانهم 
الفلسطينيين وسعيه الدؤوب لنصرتهم وتبني القضية الفلسطينية ضمن أولويات 

برامجه وأنشطته وفعالياته.
هذا وقد اطلع ممثل حماس رئاسة المعهد على آخر التطورات في الساحة 
الفلسطينية وما تشهده من اعمال وممارسات عدوانية من قبل الكيان الصهيوني، 
مثمنًا استمرار وقوف أبناء الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه 

ومساندته في كل المراحل.


