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متابعات
خالل ترؤسه اجتماعاً للجنة العامة وأحزاب التحالف

الرئيس: أعمال التصعيد متعمدة لنشر الفوضى والنهب والسلب
القوى االنقالبية توظف األزمة للمساس بالوحدة وتعطيل المسيرة الديمقراطية

 ونوه فخامة الرئيس بالمعاني الوطنية 
الجليلة التي تكتسبها هذه المناسبة 
ـــدالالت المتصلة  الوطنية الغالية وال
باالحتفاء بها في ظروف تاريخية بالغة 
األهمية والخطورة تكتنفها التحديات 
الكبيرة والمخاطر التي تستهدف الوطن 
اليمني في ظل تفاقم األزمات المتداخلة 
السياسية واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 
واالجتماعية التي يتم توظيفها من قبل 
الخارجة  والعناصر  االنقالبية  القوى 
على النظام والقانون ضد أمن واستقرار 
الوطن اليمني ومحاولة المساس بوحدته 
وتعطيل مسيرته الديمقراطية والتنموية. 
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن االجتماع 
ال بد أن يقف بكامل المسئولية أمام ما 
يمثّله ذلك كله في ضوء المستجدات 
المتسارعة ســواء فيما يتعلق بأعمال 
التصعيد التخريبية والزج بالمظاهرات 
والمسيرات غير المصرح بها في أعمال 
لممتلكات  وا لمواطنين  ا ضد  ئية  عدا
الخاصة والعامة داخل العاصمة صنعاء 
وفي بعض المحافظات بصورة متعمدة 
ــالق األمــن والنهب  لنشر الفوضى وإق
والسلب. وكذلك مناقشة مستجدات 
األزمــة السياسية في بالدنا في ضوء 
الــمــشــاورات التي تجري فــي األروقــة 
الدبلوماسية ومقر األمم المتحدة حول 
المقترحات التي أعدها سفير المملكة 
المتحدة ومندوبها في مجلس األمن بشأن 
األزمة المتفاقمة في بالدنا وحتمية الرؤية 
الصحيحة والدقيقة لها وتبعات المواقف 
التي تتخذ بشأنها حاضراً ومستقبالً 
وفــي مقدمة ذلــك الخطوات التي يتم 
اتخاذها من أجل وضع المبادرة الخليجية 
موضع التنفيذ حسب ما نص عليه قرار 
تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه 
منصور هادي بالصالحيات الدستورية 
عة  الالزمة إلجراء حوار مع األطراف الموقّ
على المبادرة واالتفاق على آلية مزمنة 
لتنفيذها والتي تم قطع شوط إيجابي 
بشأنها، وكذا التوقيع عليها والبدء بمتابعة 
إقليمية ودولية وبما  التنفيذ برعاية 
رة  يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّ
يتفق على موعدها وتضمن انتقاالً سلمياً 
وديمقراطياً للسلطة. هذا وقد استمعت 
اللجنة العامة والمجلس األعلى إلى عدد 
من المداخالت المهمة حــول القضايا 
المطروحة للنقاش ومجمل األوضــاع 
الراهنة في بالدنا. وأشاد االجتماع في هذا 
الصدد بالصمود البطولي للشعب اليمني 
العظيم في وجه المؤامرات التي استهدفت 
وتوجهه  الوطنية  وتستهدف وحدته 
لدستورية.  ا وشرعيته  لديمقراطي  ا
لمجلس  وا لعامة  ا للجنة  ا ثمنت  كما 
المخلصة  الوطنية  المواقف  األعــلــى 
لألحزاب والقوى السياسية والشخصيات 
التي سجلت  مات االجتماعية  والمنظّ
مواقف وطنية مشرفة في فترات األزمة 

المختلفة مدركة حجم المخاطر المترتبة 
على استمرار األزمة التي افتعلتها قوى 
لجمهورية  ا و للثورة  ئها  بعدا عرفت 
والوحدة والنهج الديمقراطي لبالدنا 
والساعية إلى االستيالء على السلطة 
عن طريق العنف والسطو على مقدرات 
الوطن والخروج على اإلرادة الشعبية 
واإلجماع الوطني. وفي هذا الصدد دعت 
اللجنة العامة والمجلس األعلى ألحزاب 
التحالف الوطني كل القوى السياسية 
الحريصة على أمن واستقرار ووحدة اليمن 
ومستقبله إلى تحكيم العقل والمنطق في 
مواجهة هذه األزمة واالرتقاء إلى مستوى 
المصالح الوطنية العليا، ودعم كل الجهود 
الوطنية التي يتم بذلها من قبل نائب 
رئيس الجهورية والشخصيات السياسية 
المدركة لحقيقة المخاطر الداهمة التي 

تهدد الوطن، وذلك بهدف الخروج من 
هذه األزمة على قاعدة الوفاق الوطني 
والمبادرة الخليجية عبر حوار وطني شامل 
يضع حلول واقعية للمعالجة الشاملة. 

دت اللجنة العامة والمجلس األعلى  كما أكّ
تمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بمواقفها 
المعلنة من المبادرة الخليجية كأساس 

للمعالجة المأمولة من قبل الجميع ووفقاً 
لآللية المزمنة لها. وعبرت اللجنة العامة 
والمجلس األعلى ألحــزاب التحالف عن 
أسفهما الشديد لقيام القوى االنقالبية 
ومن معهم من عناصر التمرد في الفرقة 
األولى والميليشيات القبلية المغرر بها 
من أعمال التصعيد التخريبية والدموية 
من خالل تسيير المسيرات المسلّحة في 
العاصمة صنعاء، وقيامها بأعمال االعتداء 
على المواطنين وممتلكاتهم وعدد من 
المنشآت العامة والخاصة. وقــد عبر 
االجتماع المشترك عن الحزن الشديد لما 
خلّفته أعمال المتمردين والخارجين على 
القانون والذين اتخذوا من الشباب دروعاً 
بشرية وستاراً مكشوفاً لما ارتكبوه من 
جرائم الذي أسفر عن سقوط العديد من 
الضحايا والشهداء من المواطنين وقوات 
األمن. وأقر االجتماع الدعوة لعقد دورة 
استثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام بحضور قيادات أحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي يوم غد الثالثاء 
لمواصلة مناقشة القضايا المحالة من 
هذا االجتماع التخاذ القرارات الالزمة 

بشأنها.

رأس فخامة األخ على عبد اهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر  
الشعبي العام صباح السبت، اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام والمجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. وفي بداية االجتماع 
تحدث فخامة األخ رئيس الجمهورية مرحباً بالحاضرين.. ومعبراً لهم ومن خاللهم 
لكل أبناء شعبنا اليمني العظيم عن التهاني القلبية الصادقة بمناسبة العيد الـ 48 

لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

يجب الوقوف بمسؤولية أمام أعمال التصعيد 
العدائية ضد اِّـواطن واِّـمتلكات العامة والخاصة

االجتماع يعرب عن حزنه الشديد لسقوط العديد من الشهداء جراء أعمال عنف  اِّـتمردين
اِّـؤتمر وأحزاب التحالف تعرب عن اسفها الشديد لقيام 

االنقالبيني بأعمال التصعيد التخريبي والدموي

الخارجون على القانون اتخذوا الشباب دروعاً بشرية لتنفيذ تآمرهم
االشادة بالصمود البطولي للشعب اليمني َّـ وجه اِّـؤامرة

القوى اِّـعادية للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية تفتعل األزمة

ترأس اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة وأحزاب التحالف

نائب الرئيس: مسئولية حل األزمة تقع على عاتق الجميع في السلطة والمعارضة
األزمة بلغت مدى خطيراً ومؤسفاً وتجاوزت كل الثوابت الوطنية

ترأّس األخ المناضل عبد ربه منصور هادي نائب  
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام الخميس اجتماعاً استثنائياً للجنة العامة 

وقادة أحزاب التحالف الوطني.
وفي مستهل االجتماع رحب نائب رئيس الجمهورية 
وأعضاء اللجنة العامة وقــادة أحــزاب التحالف الوطني 
برئيس مجلس الشورى الجديد األستاذ عبدالرحمن 
محمد علي عثمان متمنين له النجاح والتوفيق في مهامه 

الوطنية.
واستعرض االجتماع المستجدات األخيرة على الصعد 
الداخلية واإلقليمية والدولية في ضوء االهتمام بإيجاد 
المخارج السلمية والديمقراطية والمرتكزة على المبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة لها.

وعبر االجتماع عن تقديره لذلك االهتمام الدولي 
بحل األزمة في اليمن بطرق ديمقراطية وتقديره لتلك 

المواقف.
وأوضح نائب رئيس الجمهورية في االجتماع صورة 
التحركات والمواقف الدولية على مختلف المستويات 
واآلراء التي أيدها ممثّلو أعضاء مجلس األمن الدولي إزاء 
األزمة اليمنية والتصورات التي تنبثق عن تلك المواقف 

واآلراء.
فيما قرأ األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر تقرير المبعوث األممي إلى 
اليمن السفير جمال بن عمر وحيثيات تلك المواقف واآلراء 
التي تم تداولها في اجتماع مجلس األمن الدولي األخير من 
قبل جميع سفراء وممثّلي الدول الخمسة عشر بالمجلس.

وشدد األخ نائب رئيس الجمهورية بهذا الخصوص 
على أهمية تحمل المسئولية الوطنية في هذه الظروف 
الدقيقة والصعبة التي تمر بها اليمن في ضوء استمرار 
هذه األزمة المعقدة والمواقف المتصلّبة التي أدت إلى 
تعقيدات ال يستطيع الوضع في اليمن تقبلها واستمرارها، 
حيث بلغت المدى الخطير والمؤسف وتجاوزت كل الخطوط 
الممنوعة والثوابت الوطنية وبات الناس يعانون منها 
األمرين في الحل والترحال وحتى في أسلوب الحياة 

اليومية وطبيعتها.
د نائب الرئيس أن مسئولية خروج اليمن من هذه  وأكّ
األوضــاع يجب أن تكون مسئولية الجميع في السلطة 
والمعارضة على حد سواء وتغليب مصلحة الوطن والشعب 

فوق كل االعتبارات.


