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عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر

المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني يشكل قيادة وطنية لمواجهة التحديات

وقد أقر االجتماع اعتبار المجلس االعلى ألحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي قيادة وطنية 
مسئولة عن مواجهة التحديات التي يواجهها 
الوطن ،مجاس التحالف يحيي جماهير شعبنا 
اليمني العظيم الذين هبوا طواعية بالماليين 
لتأييد الشرعية مؤكدين بجالء رفضهم للعنف 
والفوضى والتخريب واالنقالب على الديمقراطية 
والشرعية الدستورية وكل أشكال التآمر على 
وحدة الوطن وأمنه واستقراره والسلم االجتماعي 

وعلى مكاسبه وموارده الوطنية. 

القيادة الوطنية تحمل أحزاب اللقاء المشترك 
مسئولية دفع العناصر التخريبية واالرهابية 
القيام باعمال تخريبية لتقويض األمن وخلق 
حالة من الفوضى ومن ذلك ما حدث في بعض 
المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظات 
أبين، الجوف، صعدة، وذلك في إطار مخطط 
مفضوح إلثار الفوضى واالنقالب على الدستور 
لالنقضاض على السلطة وهو ما بات معلوماً لدى 
كافة أبناء شعبنا والرأي العام في الداخل والخارج 
رغم كل وسائل التضليل واالرهــاب االعالمي 

وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض الوسائل 
االعالمية المحلية أو الخارجية في إطار أجنداتها 

الخاصة. 
واعتبرت القيادة الوطنية ان اي انقالب على 
الديمقراطية والشرعية الدستورية أمر مرفوض 
واليمكن القبول به وسوف يتصدى له شعبنا 
ومؤسساته الدستورية وكل قواه الخيرة بحزم 

وقوة. 
وعبرت القيادة الوطنية عن إدانتها الشديدة لقيام 
أحزاب اللقاء المشترك الزج باالطفال االبرياء في 

الصراعات السياسية الحزبية وانتهاك حقوقهم 
التي كفلتها كل المواثيق االنسانية والدولية.. 
وأشارت بأن أحزاب المشترك تتحمل مسئولية كل 
ما يترتب على استخدام االطفال في المظاهرات 
والمسيرات كدروع بشرية وتقديمهم كقرابين 
فداء لتحقيق المطامح السياسية األنانية وغير 
المشروعة لتلك األحزاب في عمل غير اخالقي 
أو انساني مدان يستنكره الجميع وكل الهيئات 

والمنظمات االنسانية والدولية.

لمجلس   ا ــد  ــق ع
ــى ألحـــزاب  ــل األع
ـــف الــوطــنــي  ـــحـــال ـــت ال
الديمقراطي مساء أمس 
اجتماعاً برئاسة األخ علي 
ــح رئــيــس  ــال عـــبـــداهللا ص
الجمهورية رئيس المؤتمر 
، ناقش  لــعــام  ا الشعبي 
تطورات األوضــاع الراهنة 
في الساحة الوطنية وفي 
ضوء تداعيات األزمة التي 
تسببت فيها أحزاب اللقاء 
فة  لمستهد ا و ك  لمشتر ا
من ورائها االنقالب على 
لشرعية  وا لديمقراطية  ا

الدستورية.

الشعب ومؤسساته 
الدستورية سوف يتصدى 

بحزم وقوة ألي انقالب 
على الديمقراطية 

والشرعية

مخطط مفضوح 
ألحزاب اللقاء 

المشترك إلثارة 
الفوضى  والعنف

قال فخامة األخ على عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية انه على استعداد لبحث التداول 
السلمي للسلطة في إطــار الدستور «أمــا لي 

االذرع فغير وارد على االطالق».
وأضـــاف فخامته خــالل لقائه أمــس األحــد 
بالمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 
ــال األعمال وأعضاء المجالس المحلية  ورج
والقيادات الحزبية والشبابية والمرأة ومنظمات 
المجتمع المدني في محافظة تعز» أملنا أن 
يكونوا حصيفين في خطابهم السياسي وان 
يتركوا أطالق كلمة البلطجة على هذا الجمع 
الكبير والعظيم من أبناء الشعب وعلى هوالء 
الشباب من محافظة تعز وإب وذمــار وصعدة 
وحجة وبقية المحافظات ويسموا هذا الجمهور 
ــارة إلــى تصريحات بعض  ببالطجة» في اش
قيادات اللقاء المشترك على جموع المؤيدين 
للشرعية الدستورية التي تخرج بمئات اآلالف 

في مسيرات  .
وأكد رئيس الجمهورية على المواقف البطولية 
ألبناء تعز قائالً « ليس هذا بغريب على تعز فقد 
كانت سباقة عام ١٩٧٨ ،فمن محافظة تعز 
انطلقت أول مسيرة كبرى إلى صنعاء وهذا 
مسجل لكم يا أبناء تعز في القلب ولن ننسى هذا 
الوفاء،أنا أحييكم واشكركم على هذه المشاعر 
واسمحوا لي اقول كيف نبحث عن إنهاء هذه 

األزمة على النحو التالي :
أوال ندعو ما يسمى باللقاء المشترك إلى إنهاء 
األزمة على النحو التالي « انهاء االعتصامات 
وقطع الطرقات واالغتياالت وانهاء حالة التمرد 

في بعض وحدات القوات المسلحة.
ثانيا نحن على استعداد لبحث التداول السلمي 
للسلطة في إطار الدستور أما لي االذرع فغير وارد 

على االطالق «
هذا وقد عبر أبناء محافظة تعز خالل اللقاء عن 
مواقفهم المؤيدة للشرعية الدستورية واالمن 
واالستقرار والحوار.. مؤكدين بأن كل الدعوات 
المختلفة التي تستهدف زرع االنتكاسات في 
دروب التقدم والتطور الذي يقوده فخامة الرئيس 
محض جهل بحقائق التاريخ وطبيعة التحوالت 
الوحدوية التاريخية التي اصبح من المستحيل 

تجاوزها وافراغها من معانيها السامية الجليلة .
وقالوا» ان تعز تقف دائما في تعاطيها مع كل 

التطورات الوطنية على تالل تاريخها الناصع 
الزاخر ،ودفعت خيرة أبنائها وقودا الصرارها على 
احتالل المواقع المتقدمة في معارك الذود عن 
حياض الوطن والدفاع عن ثوابته ومكتسباته».

وأوضحوا بان تعز بينها وبين الرئيس علي 
عبداهللا صالح وشائج حميمة وروابط التمزقها 
عاتيات العواصف وال ثرثرات القنوات التلفزيونية 
المصابة بهذيان لغوي يثير االشفاق والسخرية 
منها والقائمين عليها، وتؤكد تعز بكل لغة 

ومعنى انها لم تفوض احــداً من اولئك الذين 
يحاولون تنصيب انفسهم أوصياء على ضميرها 
ليتحدثوا باسمها حديثا يناقض طبيعة توجهاتها 
ومواقفها الوطنية وهى بريئة من اي شخص يشذ 
عن مسارها الوطني ويقف موقف مضاد للشرعية 
الدستورية ايا كان منصبه ومهما كان موقعه الن 
فخامة الرئيس وفي كل موقف من مواقفه لم 
يخذل تعز يوما وهى لم تخذله ابدا وحتى اولئك 
الشباب الذين يعتصمون في ساحاتها يؤكدون 
بانهم اليكنون لفخامة الرئيس اي ضغينة 

واليعادون تاريخه وال الوطن.
واضافوا «بان ابناء اليمن المخلصين والشرفاء 
والبسطاء من الذين يكسبون حالال بعرق جبينهم 
سواء في داخل الوطن او خارجه وهم الذين 
خرجوا بالماليين في جمعة االخــاء والتسامح 
وقطعوا االف االميال ليقولوا للعالم نعم والف 
نعم للشرعية الدستورية نعم والف نعم لعلي 

عبداهللا صالح 
وتمزيق  لفوضى  وا لتخريب  وا للعنف  وال 
الوطن»..مؤكدين على ضــرورة أن تحترم 
األقلية أراء األغلبية وأن يتصدى الجميع لمحاوالت 
االنقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية 
وأن يكونوا دوماً مع الوطن وأمنه واستقراره 

ووحدته.

مستعدون لبحث التداول السلمي 
للسلطة في إطار الدستور

أبناء تعز سيكونون في 
المواقع المتقدمة للدفاع عن 

الوطن وثوابته ومكتسباته

في لقائه بأبناء تعز

رئيس الجمهورية: على «المشترك» إنهاء 
االعتصامات وقطع الطرق وإنهاء التمرد

خالل لقائه بأبناء  المحافظتين
أبناء البيضاء وإب يجددون التمسك 

بالشرعية الدستورية
التقى فخامة األخ علي عبداهللا صالح -رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- السبت، ومعه األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر االمين 
العام، المشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية واعضاء السلطة 
المحلية والقيادات الحزبية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني 
في محافظة البيضاء الذين عبروا عن تأييدهم للشرعية الدستورية 
ووقوفهم إلى جانبها فيما يصون أمن الوطن واستقراره ووحدته 

ويحافظ على مكاسب ثورته ونظامه الجمهوري.
وأشاروا إلى ان ابناء البيضاء تاريخهم معروف وهم دوماً مع الوطن 
وسيكونون الجنود األوفياء في مواجهة اعمال التخريب والعنف 

والفوضى.. مؤكدين انهم جــاءوا اليوم 
ليجددوا الوالء والثقة للوطن ولقائد نهضته 
ومحقق آمال الشعب وانهم سيظلون على 
العهد اوفياء وان ايمانهم لن يتزعزع في 

التمسك بمواقفهم والثوابت الوطنية.
مشيرين الى أن اكثر من اربعة ماليين 
صــوت اعطاها الشعب في اإلنتخابات 
الرئاسية ٢٠٠٦م ال يمكن التفريط فيها 
 استجابة لرأي األقلية التي تسعى إلى لي
ذراع األغلبية وهو عمل غير مقبول يمثل 
تجاوزاً إلرادة الشعب ويتنافى مع قواعد 
الديمقراطية والتعددية.. موضحين أن علي 
عبداهللا صالح من أوساط الشعب وهو وفي 
لهم ويحس بإحساسهم ويشعر بشعورهم.
ودعـــوا أحـــزاب اللقاء المشترك إلى 
االستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية 

للحوار ولما يجنب الوطن الفتنة.
وعبروا عن ادانتهم لتلك اإلساءة البالغة التي وجهت لهم من حميد 
األحمر والتي استفز فيها مشاعر أبناء محافظة البيضاء الشرفاء وأساء 
فيها إلى تاريخهم ومواقفهم ونضالهم الذين سطروا أنصع الصفحات 
دفاعاً عن الوطن والثورة والوحدة.. وان حميد وأمثاله يعرفون من 
هم أبناء البيضاء وبطوالتهم وتضحياتهم ومواقفهم الوطنية التي ال 

تتزعزع وال تباع أو تشترى.
وتحدث فخامة رئيس الجمهورية، حيث عبر عن شكره وتقديره 
لالخوة المشائخ واالعيان والشباب واعضاء المجالس المحلية وكل 
ابناء محافظة البيضاء الذين سجلوا دوماً اروع المواقف الوطنية.. وقال: 
«نقدر عالياً مجيئكم الى صنعاء ومشاركتكم في مسيرة جمعة االخاء، 
وهذا ليس بغريب عن ابناء محافظة البيضاء االوفياء الشرفاء الذين 
قدموا تضحيات غالية دفاعاً عن الوطن وثورته ونظامه الجمهوري 

وكانوا السباقين في ميادين النضال والعطاء من اجل الوطن».
واضاف: «انني اعرف حق المعرفة تلك الرموز واالبطال من أبناء 
البيضاء الذين كانوا خير سند للثورة وكانوا مثاالً في الشجاعة والفداء.. 
وقال: « لقد ساءنا ما تحدث به البعض من كالم غير مسئول او الئق 
على ابناء محافظة البيضاء الشرفاء وهو كالم مردود على صاحبه وال 

يتشرف الرد عليه فأنتم أشرف وأغلى وأعز مما قاله هذا البعض».. 
معبراً مجدداً عن شكره وتقديره لألخوة الحضور ولكل أبناء شعبنا 
االوفياء الذين أكدوا وقوفهم الى جانب الوطن وأمنه واستقراره 

ووحدته ومكاسبه وانجازاته.
حضر اللقاء رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشيخ يحيى علي الراعي ووزير الخارجية في حكومة تصريف االعمال 
الدكتور ابوبكر القربي وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
ياسر العواضي وعــدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين 

بالمحافظة.
كما التقى رئيس الجمهورية السبت األخــوة المشائخ واالعيان 
والشخصيات االجتماعية واعضاء المجالس 
المحلية والقيادات الحزبية والشبابية 
ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة إب، 
الذين توافدوا إلى العاصمة صنعاء للتعبير 
عن مواقفهم المؤيدة للشرعية الدستورية 
واالمن واالستقرار والحوار ورفض العنف 

والفوضى والتخريب.
وقد عبر ابناء محافظة إب عن تأييدهم 
التي قدمها فخامة رئيس  للمبادرات 
الجمهورية لتجنيب الوطن الفتن وإراقة 
الدماء والوصول إلى تفاهم عبر الحوار.. 
مؤكدين أن الحوار هو السبيل األمثل 
التوترات  القضايا بعيداً عن  لمعالجة 
واالحتقانات وخلق االزمات التي تنعكس 
بآثارها السلبية على الوطن والمواطنين.

واشاروا الى أن شعبنا اليمني من خالل 
مسيراته المليونية وجــه رسالة تؤكد 
تمسكه بإرادته التي عبر عنها في صناديق االقتراع ورفضه للعنف 
واالنقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، وجسد خروج 
ابنائه بتلك الجموع الحاشدة استفتاًء حقيقياً على تمسكهم بالشرعية 
الدستورية ومواجهة كل المخططات المستهدفة النيل من الوطن 
ووحدته ومكتسباته. وقد تحدث فخامة رئيس الجمهورية، حيث عبر 
عن شكره وتقديره البناء محافظة إب األوفياء على التفافهم حول 
الشرعية الدستورية.. مشيداً بمواقف أبنائها وما قدموه من تضحيات 

وقوافل من الشهداء في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.
وقال فخامته: «أشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة 
وحرص على أمن الوطن واستقراره، فمحافظة إب وابناؤها كانوا دوماً 
وسيظلون مع الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وثوابته وهذا ما عهدناه 

دوماً منهم عبر كل المراحل التي مر بها الوطن».
حضر اللقاء رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي 
والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الدكتور عبدالكريم االرياني ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة تصريف 

االعمال عبدالكريم االرحبي وعدد من المسئولين.

الشعب وجه رسالة 
من خالل مسيراته 
المليونية تؤكد 
تمسكه بإرادته 

التي عبر عنها في 
صناديق االقتراع


