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المؤتمر والتحالف يفوضون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة كفاءات 
عقب 3 اجتماعات عقدت يوم السبت

نعت قيادة فرع المؤتمرالشعبي العام و أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي بمحافظة تعز الشيخ المناضل اللواء عبدالرحمن 
أحمد صبر الذي وافته المنية الجمعة الماضية إثر مرض عضال 
بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن .. حيث كان- 
رحمه الله- في مقدمة المدافعين عن ثورة الـ26 من سبتمبر 
الخالدة ومن قادة ملحمة السبعين يومًا من خالل موقعه قائدًا 
للواء السالم الذي أنشأه بتوجيهات من رئيس مجلس قيادة 
الثورة المشير عبدالله السالل وهو أول لواء مشاة يتم انشاؤه في 
تعز بعد قيام ثورة 26 سبتمبر الخالدة..وخالل حصار العاصمة 
صنعاء قاد حملة عسكرية من تعز لفك الحصارعن العاصمة 
عبر محور نقيل يسلح قوامها أفراد لواء السالم والمتطوعين 
من المقاومة الشعبية ومناضلي حرب التحرير في الجنوب الذين 
قدموا الى تعز وإب للمشاركة في فك الحصار عن العاصمة 

صنعاء.. وقد تقلد عددًا من المناصب العسكرية أهمها قائدًا 
للواء السالم ونائبًا ثالثًا لرئيس هئية األركان العامة ومشتشارًا 

لقائد لواء تعز.
وأشــار مؤتمر تعز في تعزيته ألســرة الشيخ المناضل 
عبدالرحمن صبر وكافة آل صبر إلى أن الوطن والمؤتمرالشعبي 
العام خسروا برحيل الشيخ المناضل اللواء عبدالرحمن أحمد 
 جسورًا وقائدًا محنكًا وشخصية وطنية واجتماعية 

ً
صبر مناضال

مؤثرة فقد كان- رحمه الله- أحدالمؤسسين للمؤتمرالشعبي 
العام.. وله حضور متميز في مختلف المراحل التي مر بها شعبنا 
اليمني وظل على الدوام منحازًا الى صف الوطن وقضاياه العادلة.
تغمدالله الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأسكنه فسيح 
جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .. »إنا لله وإنا 

إليه راجعون«..

مؤتمر تعز يعزي في وفاة المناضل عبدالرحمن صبر

والى ذلك عقدت اللجنة العامة واحزاب التحالف مساء السبت اجتماعًا 
برئاسة االخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى 
خالله مناقشة آخر المستجدات الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتشكيل 
الحكومة الجديدة.وجدد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي موقفهم حول ضرورة االلتزام التام باتفاق السلم والشراكة 

الوطنية وبصورة كاملة وغير انتقائية..
مشيرين إلى أن أي خروج من قبل أي طرف من االطراف عن هذا االتفاق يمثل 

 عنه وانتكاسة لجهود التسوية السياسية.
ً
تنصال

وحول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي يعبرون عن اسفهم لكل المحاوالت المبذولة من قبل احزاب 
اللقاء المشترك لعرقلة تشكيل الحكومة بعد اتفاق كامل المكونات السياسية 
حول تشكيل الحكومة في محاولة مكشوفة إليصال االمور الى حالة االنسداد 

السياسي اتساقًا مع مواقفهم السابقة لعرقلة جهود التسوية السياسية 
وجهود المبعوث االممي لألمين العام لألمم المتحدة.

ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه التزامهم بما تم االتفاق عليه 
مع االخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم التوقيع عليه من قبل كافة 
المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية وجرى القرعة عليها 
والتوقيع على محضر بذلك، رغم ما مثله ذلك من انتقاص لحق المؤتمر 
الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طبقًا لما نصت عليه 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..
حيث يأتي ذلك امتدادًا لمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين قدموا 
التنازالت تلو التنازالت تغليبًا للمصلحة الوطنية ووضعوا مصلحة الوطن 
فوق المصالح الحزبية..وأكدت اللجنة العامة أنه والعتبارات وطنية ومن اجل 
نجاح التسوية السياسية اذا ما اصرت تلك القوى على المضي قدمًا لتنفيذ 

ما خططت له حول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه 
يوافقون على تفويض االخوين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشكيل 

حكومة مستقلين ذوي كفاءة.
مشددة على أن تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية 
سيجعل منها حكومة ضعيفة وغير قادرة على االضطالع بمهامها، كما أن 
أتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤكد في جوهره على الشراكة بين كافة القوى 
السياسية في تحمل المسئولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة 
التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى تضافر جهود الجميع للخروج به الى 

شاطئ االمان.
الجدير بالذكر أن أزمة تشكيل الحكومة قد تفاقمت ووصلت الى طريق 
مسدود بعد تعنت المشترك ورفضه القبول بالحصص التي تم االتفاق عليها 
وجرى التوقيع عليها حول توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية.. 

وذهبت أحزاب المشترك الى نسف االتفاق مطالبة بمنحها 13 حقيبة وزارية 
مقابل 4 حقائب وزارية للمؤتمر وحلفائه وحقيبتان ألنصار الله.

ات يعد أول   وأوضح مراقبون سياسيون أن تشكيل حكومة من الكفاء
خرق التفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أكد على تحمل جميع المكونات 

السياسية المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البالد.
»الميثاق« من أعمال فوضى وعنف  وحذر المراقبون في تصريحات لـ
ستدخلها اليمن من جديد خصوصًا وأن هناك أطرافًا سياسية تتعمد زج 

البالد في حرب أهلية وتدمير مؤسسات الدولة بكل السبل.
وحمل المراقبون الرئيس والمؤتمر وأحزاب التحالف مسؤولية استمرار 
تقديم التنازالت ألحزاب المشترك على حساب الوطن ومستقبل أبنائه.. 
معتبرين ذلك نسفًا لالتفاقات السابقة ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

التي تم التوافق عليها من قبل الجميع.

 اتفــاق الشــراكة يؤكــد علــى تحمــل كل القــوى  المســئولية

عقــدت اللجنة العامــة للمؤتمر الشــعبي العام وقيــادات احزاب 
التحالــف الوطنــي الديمقراطــي اجتماعــًا صباح الســبت برئاســة 
االخ يحيــى الراعي األمين العام المســاعد للمؤتمر الشــعبي العام، 
كمــا واصلت اللجنة العامــة واحزاب التحالف الوطنــي الديمقراطي 
اجتماعهم برئاسة االخ احمد عبيد بن دغر االمين العام المساعد 

للمؤتمر الشعبي العام .

 نأســف لمحاوالت المشــترك إيصال البالد لحالة االنسداد السياسي 
 تشكيل حكومة غير مســنودة بدعم القوى السياسية سيجعلها ضعيفة

     الوطن يحتاج الى تضافر جهود الجميع لتجاوز الظروف الصعبة والحرجة

نحن األحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه نطلب من األخ رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي، واألخ رئيس الوزراء المكلفخالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات 
وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية: " النزاهة، 
الكفاءة، والتحلي بالخبرات الالزمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق اإلنسان 
وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البالد"، وبما ال يخالف كل بنود وثيقة السلم 
والشراكة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الفقرة السابعة )7( والثامنة )8( من البند 
الثاني، وروح التشاور بين جميع األطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما 
يخدم المصلحة الوطنية العليا.ونلتزم التزامًا تامًا بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه 
األخ رئيس الجمهورية واألخ رئيس الوزراء المكلف. كما نلتزم بتقديم كافة الدعم 

الالزم، بما فيه الدعم اإلعالمي، للحكومة الجديدة التي سيتم اإلعالن عنها.
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»                  « تنشر نص اتفاق تفويض تشكيل الحكومة

وقعت األحزاب والمكونات السياسية أمس األول على اتفاق يطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء 
المكلف/خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية..وأكدت األحزاب والمكونات 
السياسية التزامها التام بتقديم كافة الدعم الالزم، بما فيه الدعم اإلعالمي، للحكومة الجديدة التي سيتم اإلعالن عنها.. وفيما يلي نص االتفاق:

مؤتمر حضرموت يرفض جر المحافظة لصراع عسكري وحزبي
حضرموت/ فائز بن عمرو :

دعت قيادة المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت إلى تجنيب 
محافظة حضرموت أي صراعات حزبية أو سياسية أو عسكرية 
..وطالبت جميع األطراف السياسية إلى االلتزام الكامل بمخرجات 
الحوار الوطني وتطبيق اتفاق السلم والشراكة للخروج باليمن 
من أزمته . جاء ذلك في االجتماع الذي دعت له قيادة المؤتمر 
الشعبي العام بحضرموت الساحل برئاسة األستاذ عوض عبدالله 
حاتم بقيادات الدائرة 141 والدائرة )142(.. وقد شرح رئيس 
المؤتمر موقف المؤتمر الشعبي العام من األحداث التي شهدتها 
صنعاء والتي انتهت بتوقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية 
، مشيدًا بمواقف المؤتمر الشعبي العام الوطنية القائمة على 

المشاركة ورفض سياسة اإلقصاء والصراعات. وقد استنكرت 
قيادة المؤتمر محاوالت جر الوطن لصراعات حزبية وسياسية 
في المركز والمحافظات على إثر المواجهات بين حزب التجمع 
اليمني لإلصالح وأنصار الله وتدعو الجميع لتحكيم العقل 

والمنطق واالحتكام للحوار والرجوع إلى الثوابت الوطنية.
وأكدت قيادة المؤتمر على تمسكها ببيان اللجنة العامة الداعي 
للحوار ونبذ العنف وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. واعلنت 
دعمها وتأييدها لدعوة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
بإخالء المدن الرئيسية والثانوية من كافة المظاهر المسلحة..
وكذلك تأييد دعــوة السلطة المحلية برفض أي عسكرة 
لمحافظة حضرموت أو جرها لصراعات حزبية وسياسية 

وعسكرية.

صورة من االرشيف

بن دغر: االتفاق ال يعطي الصالحية المطلقة للرئيس ورئيس الوزراء

 قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام إن االتفاق الذي تم التوقيع عليه 
السبت بين القوى السياسية ومنحت خالله الرئيس عبدربه 
ات  منصور هادي وخالد بحاح المكلف بتشكيل حكومة كفاء
وطنية »ال يعطى الصالحية المطلقة لرئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء«..وأكد بن دغر في تصريح لقناة »العربية« 
أن الرئيس هادي ورئيس الحكومة ملزمان بالتشاور مع 
جميع المكونات السياسية دون استثناء وبعد تشكيل 
الحكومة على هــذه المكونات بدورها أن تلتزم بدعم 

الحكومة وعدم االعتراض عليها.


