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الكتلة البرلمانية للمؤتمر تقر خطتها 
للمصالحة الوطنية الشاملة

مواق��ف رئيس المؤتمر الرافض��ة للعدوان 
عززت من ثبات وصمود أبناء الشعب اليمني

ن األمسيات الرمضانية لمؤتمر جامعة صنعاء:
َّ

دش

الراعي يؤكد على أهمية التصالح والتسامح بين أبناء اليمن
دشن فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء- الخميس- 
األمسيات الرمضانية والتي ستتواصل إلى الـ18 من شهر رمضان 
المبارك..وفي األمسية التي نظمها فرع الجامعة الخميس، وترأسها 
األستاذ/ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد رئيس مجلس النواب، 
وبحضور الشيخ/ جليدان محمود جليدان عضو اللجنة العامة، واألستاذ/ 
محمد حسين العيدروس عضو اللجنة العامة، واالخ محسن النقيب عضو 
اللجنة العامة والدكتور/ عبدالعزيز الكميم رئيس فرع المؤتمر بالجامعة، 
وقيادات المؤتمر بالجامعة وعدد من رؤساء ونواب الدوائر باألمانة العامة 
وعدد من قيادات المؤتمر بأمانة العاصمة.. ألقى األستاذ/ يحيى علي 
الراعي كلمة نقل في مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- للمشاركين في األمسية..
موضحًا في كلمته أن االزمة السياسية التي مرت بها البالد منذ 2011م  
وحتى اآلن كانت بمثابة أداة فحص وتشخيص دقيق لكل أعضاء المؤتمر 
وأظهرت كل شخص على حقيقته وافرزت القيادات الوطنية المتمسكة 
بالمبادئ واالهداف  والثوابت الوطنية والمخلصة بوالئها التنظيمي للمؤتمر 
الشعبي العام والقيادة السياسية التاريخية . مضيفًا : أنها أيضًا كشفت أولئك 
الذين كان هدفهم خدمة مصالحهم الشخصية وجمع المال على حساب 
اهداف ومصالح الوطن وأن الصورة أصبحت واضحة أمام الجميع.. وفي 
الكلمة أكد الشيخ الراعي أن ما يجري حاليًا في عدن من مظاهر عنصرية 
مناهضة للوحدة وداعية للتعصب والتمزق والفرقة ال تعبر عن حقيقة 
واخالقيات ابناء المحافظات الجنوبية وإنما عن اصحاب المناصب المرتبطين 
بأجندة خارجية معادية للوطن ، حيث كان ابناء الجنوب والشمال في الفترة 
السابقة يلتقون باألحضان والمحبة والوفاء.. مطالبًا  اعضاء هيئة التدريس 
بتنشئة الشباب على المحبة والتسامح والتصالح وقبول االطراف واآلراء 

االخرى وتشجيع الدعوات الهادفة الى مصالحة وطنية وإخراج الوطن من 
أزمته الراهنة .

مشددًا على أهمية التصالح والتسامح بين كافة أبناء الشعب اليمني وهو 
مادعا اليه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ بدء 

األزمة التي يمر بها وطننا..
مقدمًا شكره في ختام كلمته لألخوة في قيادة فرع الجامعة ممثلة برئيس 
الفرع االستاذ الدكتور/ عبدالعزيز محمد الكميم  على ما بذلوه من جهود 

جبارة في اقامة االمسيات الرمضانية ، كما وجه الشكر 
للكليات المشاركة على ما قدموه من فقرات وابداعات رائعة، وتقديره 
للحضور الفاعل للقطاع الطالبي على حماسهم وتفاعلهم وحبهم للوطن 
والمؤتمر الشعبي العام وللقيادة السياسية.من جانبه ألقى االستاذ الدكتور/ 
عبدالعزيز محمد الكميم رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء 
كلمة قيادة فرع الجامعة بدأها بالترحيب باألخوة  الحضور باألمانة العامة 

كاًل باسمه وصفته . 

رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادة فرع المؤتمر الشعبي 
العام ومن فروع الكليات الى فخامة الزعيم الرمز/ علي عبدالله صالح رئيس 
قيمت ألجلها األمسيات 

ُ
المؤتمر الشعبي العام، متطرقًا لألهداف التي أ

الرمضانية، شاكرًا الكليات المشاركة على الفقرات االبداعية التي قدموها 
في االمسية.

األحزاب والقوى السياسية تطالب بحل توافقي شامل لألزمة
رت من محاوالت تجديد دورة العنف في اليمن

َّ
حذ

وقفت القوى السياسية الموقعة على هذا البيان في اجتماع 
استثنائي أمام المعوقات والعقبات والمماطلة والتعطيل 
التي تضعها قوى العدوان على اليمن واعوانهم ما يسمى 
بوفد الرياض في وجه المشاورات التي تجري في الكويت 
والهادفة إلى الخروج بحل شامل ينهي معاناة الشعب الناتجة 

عن العدوان والحصار الجائر .
حيث شارك فيها الوفد الوطني بإيجابية وقدم كل ما يمكن 
تقديمه من تصورات ورؤية لحلول عادلة وقابلة للتنفيذ، 
مستندة إلى مرجعيات العملية السياسية االنتقالية القائمة 
على مبدأ توافق القوى السياسية المختلفة والشراكة الوطنية 

في القرار ات السياسية.. 
ويأتي في مقدمة تلك العقبات والعراقيل استمرار العدوان 
والتحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار 
البري والبحري والجوي والذي اتفقت االطراف على وقفها 
قبل محادثات الكويت واعلنت عن ذلك االمم المتحدة عبر 
مبعوثها اسماعيل ولد الشيخ احمد بمباركة وتأييد من 
مجلس األمن ، وذهب الوفد الوطني استنادًا لذلك االتفاق 
كحق وطني مكتسب للشعب اليمني تم االتفاق عليه قبل ان 

تبدأ هذه المحادثات التي تجري في الكويت .
كذلك قيام الطرف اآلخــر )هــادي ومعاونيه( بالترحيل 
القسري الجماعي والــطــرد ألبــنــاء المحافظات الشمالية 
وفي المقدمة محافظة تعز، من محافظات عدن وبعض 
المحافظات المجاورة التي تقع تحت السلطات التابعة لهادي 
وقوات االحتالل السعودي- االماراتي وبأشراف مباشر من تلك 
القوات المحتلة وفي ظل صمت من االمم المتحدة والمجتمع 
الدولي..هذا باالضافة الى التعطيل المستمر لسير المحادثات 
والطلبات التعجيزية التي ال تتفق مع روح الهدف الذي جاءت 
من اجله هذه المحادثات ،ومن العراقيل استمرار وضع اليمن 
تحت الفصل السابع.واستنادًا الى ماسبق والى حق الشعب 
اليمني في األمان والسالم والى ميثاق االمم المتحدة والقانون 
الدولي والى كل المواثيق التي تحرم وتجرم ما يحصل للشعب 

اليمني من ظلم وعدوان منذ اكثر من 15 شهرًا..
ونظًرا الى ان الشعب اليمني والقوى السياسية الوطنيه بدأت 
ترى في األفق محاوالت تعطيل تهدف الى العرقلة المتعمدة 
لسير المحادثات والوصول الى حلول، عبر استنساخ قرار دولي 
جديد غير مبنيا على حل توافقي شامل وال يلبي تطلعات 
الشعب اليمني، وإنما يفرض حلواًل معدة سلفًا لحساب 
طرف من األطــراف أو قوة من القوى اإلقليمية أو الدولية 
قد عجز العدوان عن تحقيقها بالقتل والدمار والحصار 
وصمت االمم المتحدة ومجلس األمن والعالم كله المؤسف 
والغريب والمريب على استمرار العدوان والعرقله والمماطلة 
والتعطيل.. ومايجري في محافظة عدن يؤكد عدم العدالة 
والحيادية في المواقف ويتجاهل التضحيات اليمنية المعبرة 
عن اإلرادة الوطنية في االستقالل والسيادة ومواجهة العدوان 
والتي لن يقبل شعب قدم تلك التضحيات بأن تذهب هدرًا 
ولن يقبل بأي حل غير توافقي عادل يحقق للشعب إرادته 
في رفض الوصاية وأدواتها ويعيد لليمنيين قرارهم الذي 
عبروا عنه فيما توافقوا عليه من قرارات متوافق عليها على 

قاعدة شركاء في القرار شركاء في التنفيذ ، وتجسيد ذلك 
في التوافق على تشكيل السلطة التنفيذية وفي مقدمتها 
مؤسسة الرئاسة والحكومة بالشراكة الوطنية الموسعة 
لضمان مشاركة الجميع في بناء الدولة اليمنية العادلة على 
أساس وطني يحقق األمن للجميع ويحمي االستقالل ويحقق 

االستقرار والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني.
وهنا تؤكد القوى السياسية الوطنية 
الموقعة على هذا البيان على ما سبق 
االشــاره اليه واعتبار أي حلول معدة 
سلفًا يراد فرضها بعيدًا عن التوافق 
، بقرار أممي تحت أي مسمى كــان ، 
إذا لم يكن بناء على حل توافقي شامل 
، فإنه اليمكن إال أن يزيد المشكلة 
تعقيدًا وسيصعب تنفيذه وبالتالي 
سيكون أداة لتجديد دورة العنف 
ــى ســالم شامل  وسيعيق الــوصــول ال
ودائم وسيوسع من تمدد )القاعدة 
وداعــش( ويهدد األمن والسلم لكل 
دول اإلقليم والعالم.وتؤكد القوى 
السياسية وخلفها الشعب اليمني 
العظيم -في ختام هذا البيان -على 
دعمهم ومساندتهم لوفدنا الوطني 
في الكويت ، وتسجل لهم الشكر 
والتقدير على مواقفهم التي عبرت 
عن حرصهم على السالم وإيقاف 
نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن 
الشعب اليمني الذي يتعرض ألبشع 

عدوان عرفه التاريخ .
ويشيد الجميع بالبيان المشترك 
الذي صدر عن الوفد الوطني مؤخرًا 
، ويؤكد الموقعون ان البيان يعبر 

عن ارادة الشعب اليمني باعتبار ماورد فيه يمثل الضمان 
الحقيقي للجميع في الوصول الى حلول ناجحة،وقابلة للتنفيذ 

وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني .
المجد للشعب اليمني .. الخلود للشهداء ..والشفاء للجرحى

صادر عن القوى السياسية  الموقعة أدناه
صنعاء في 2016/6/14م

أكدت األحزاب والقوى السياس��ية الوطنية دعمها لمواقف الوفد الوطني في الكويت، مش��يرة الى أنها عبرت عن الحرص على السالم 
وايقاف نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن الشعب الذي يتعرض ألبشع عدوان عرفه التاريخ.

وأعلنت القوى السياسية- في بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقدته األسبوع الماضي- رفضها العراقيل المتعمدة لسير محادثات 
الكويت. الفتة الى أن محاوالت الخروج بحلول غير توافقية عبر استنساخ قرار دولي جديد سيكون أداة لتجديد دورة العنف وسيعيق 

الوصول الى سالم شامل.
»الميثاق« تنشر نص البيان:

برئاسة األستاذ عزام  عقدت قيادة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا لها مساء الثالثاء
عبدالله صالح عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية.. وبحضور االخوين االستاذ حسين 
علي حازب والشيخ جليدان محمود جليدان عضوي اللجنة العامة وذلك لمناقشة عدد من القضايا 

المتعلقة بعمل الكتلة البرلمانية والمستجدات على الساحة الوطنية.
واستعرض االجتماع توجيهات قيادة المؤتمر العليا بشأن تفعيل دور الكتلة البرلمانية في المصالحة الوطنية 
الشاملة تنفيذًا لما ورد بخطاب الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية 
السابق- والتي تضمنت دعوة كافة قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى التحلي بكافة المعاني 
السامية للشهر الكريم بهدف رص الصفوف والتعاون بما يعزز الجبهة الداخلية لكافة القوى الوطنية الصامدة 
في وجه العدوان الغاشم ضد ابناء الشعب اليمني، ومكتسباته وفي ظل حصار بري وجوي وبحري يخالف كل 
مبادئ وشرائع االنسانية وأهمية تبني ذلك من قيادة واعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر استمرارًا للدور الذي 

قامت وتقوم به كتلة المؤتمر في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومكتسباته وانجازاته.
وأقر االجتماع البدء بتنفيذ ذلك من خالل فتح حوار وتواصل مع مختلف التكوينات والشرائح والشخصيات 
المجتمعية وفي مقدمتها كافة الكتل البرلمانية بمجلس النواب لتجسيد التعاون والتالحم الوطني بين ابناء 

الشعب اليمني الصامد والصابر في وجه العدوان.
كما ناقشت الكتلة البرلمانية للمؤتمر التطورات على صعيد المشاورات المنعقدة بين االطراف السياسية 
في العاصمة الكويتية برعاية األمم المتحدة.. وقد اشاد االجتماع بالبيان الصادر عن الوفد الوطني واعتبار 
ماورد فيه المخرج الحقيقي للجميع من الدوران في حلقة مفرغة، وتؤيد الكتلة ماورد فيه، وتحيي مواقف الوفد 
الوطني برئاسة االستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام للمؤتمر الشعبي العام وكافة اعضاء الوفد المعبر عن 
تطلعات الشعب اليمني في اإلنهاء الكامل للعدوان ورفع الحصار وانجاز تسوية سياسية شاملة تطوي صفحة 

الصراعات والحروب وتؤسس ليمن موحد مستقل وآمن ومزدهر. 
وعبرت الكتلة البرلمانية عن امتنانها واعتزازها بقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق- على صموده بوجه العدوان والذي انعكس 

على صمود وثبات كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره وكافة ابناء الشعب اليمني.

يجب إنجاز تسوية سياسية شاملة تطوي صفحة 
الصراعات وتؤسس ليمن موحد وآمن

جهود الوفد الوطني في الكويت عبَّرت عن تطلعات 
الشعب إلنهاء العدوان ورفع الحصار


