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في تهنئته بالعيد الذهبي لثورة أكتوبر

المؤتمر وحلفاؤه يرفضون أي ضغوطات تستهدف المساس بالوحدة

ياجماهير شعبنا اليمني الحر المكافح 
يطيب للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف قادة 
وتكوينات وأع��ض��اء أن يزفوا إليكم أطيب التهاني 
والتبريكات بحلول اليوبيل الذهبي لثورة ال���14 من 
أكتوبر المجيدة ، التي انطلقت شرارتها من جبال 
ردفان االبية ، مستكملة مسيرة الثورة السبتمبرية 
المباركة بدحر وتطهير جنوب وطننا الغالي من رجس 

االستعمار والعمالء وكافة اشكال الوصاية .
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم 

لقد كان وال يزال يوم الرابع عشر من أكتوبر 1963م 
واحدًا من أعظم أيام الوطن المجيدة، يجدر بأجيال 
اليمن أن تتذكره بفخر واعتزاز، وتخلد ابطاله وصانعيه 
في أنصع صفحات التاريخ تكريمًا وتمجيدًا لتضحيات 
وبطوالت ثوار 14 أكتوبر الذين صنعوا فجر االستقالل 

ورووا بدمائهم الطاهرة شجرة الحرية والكرامة .
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم 

يحل علينا يوم الرابع عشر من أكتوبر هذا العام في 
يوبيله الذهبي في ظل حالة من االنتظار والترقب لنتائج 
الحوار الوطني التي نأمل أن تكون خاتمته مرضية تلبي 
تطلعات وآمال كل أبناء الشعب وتفتح اآلفاق لصفحة 
جديدة ، ومرحلة جديدة من االستقرار والشراكة 
والتنمية والبناء، في ظل دولة مدنية حديثة يسودها 
النظام والقانون والعدالة والحرية، وتسقط عن كاهل 
الشعب ثقل المعاناة وآثار المآسي التي نغصت حياته 
منذ نشوء األزمة السياسية مطلع 2011م التي كان 
المؤتمر الشعبي العام وقيادته سباقين للدعوة إلى 

حلها ومعالجة االختالالت التي أدت إليها بالحوار والسلم 
وتجنيب الوطن مخاطر التصادم والجنوح إلى العنف .

إن المؤتمر الشعبي العام واح��زاب التحالف الوطني 
ال��ذي قدموا المبادرات والتضحيات والتنازالت في 

سبيل الوفاق وحقن الدماء وتجنب الصراع وسفك الدماء 
ليؤكدوا اليوم وكل يوم حرصهم على الحفاظ على 
ات  وحدة الوطن وأمنه واستقراره ورفضهم أي إمالء
أو ضغوط تستهدف موقف المؤتمر واحزاب التحالف 

المبدأي والثابت تجاه وحدة الوطن وأمنه واستقراره، 
ويجدد التأكيد على حرصه الكامل على الوفاق، وعلى 
التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي جاءت بالتسوية السياسية وبالحوار، ووضعت لهما 
األسس العامة التي التقبل التأويل أو االجتهاد أو التجزئة 

، او االنحراف..
وعلى ه��ذه األس��س يجدد المؤتمر الشعبي العام 
واح���زاب التحالف دعوتهم أط��راف ال��ح��وار وجميع 
القوى السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من 
التوافق والتالحم والتوحد الستكمال الحوار الوطني 
بنتائج إيجابية تترجم التسوية السياسية وتعزز الوفاق 
الوطني، وتنهي المرحلة االنتقالية واألزمة وتفتح لليمن 
واليمنيين صفحة جديدة من الوئام والشراكة، وتعيد 
الطمأنينة واالستقرار وتحافظ على مكتسبات ثورتي 
26 سبتمبر و14 أكتوبر وتضع حدًا لمعاناة المواطن 
اليمني صاحب الثورة ومالك مكتسباتها ومنجزاتها 

ومصدر اإلرادة والقرارات والسلطات .
نجدد التهاني والتبريكات ألبناء شعبنا اليمني العظيم 
وجيشه وأمنه حماة الوطن وحراس مكتسباته األوفياء .
المجد لوطننا اليمني العظيم والرفعة لشعبنا الكريم 

والرحمة والخلود للشهداء األبرار.

المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
صنعاء- 13|10|2013م

اكد المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني مجددا حرصهم الكامل والشديد على الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه  
واستقراره ، رافضين أي امالءات وضغوط خارجية تستهدف اثناء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف عن مواقفهم 

الثابته تجاه وحدة الوطن وامنه واستقراره .
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف بمناسبة العيد الـ50 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ، وجدد البيان 

تأكيد المؤتمر الشعبي العام على التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة دونما تأويل او تجزئة او انحراف .
وجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته القوى السياسية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من التوافق والتالحم والتوحد الستكمال 
الحوار الوطني بنتائج إيجابية تترجم التسوية السياسية وتعزز الوفاق الوطني، وتنهي المرحلة االنتقالية واألزمة وتفتح لليمن 

واليمنيين صفحة جديدة من الوئام والشراكة، وتعيد الطمأنينة واالستقرار
نص البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 

نتمسك بالمبادرة وآليتها دونما تأويل أو تجزئة أو انحراف
نجدد دعوتنا ألطراف الحوار إلى مزيد 
من التوافق إلنهاء المرحلة االنتقالية

ندعو القوى السياسية وكافة أبناء الشعب 
إلى مزيد من التالحم والتوحد إلنجاح الحوار

مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر:

نرفض بشدة محاوالت اإليقاع بين قيادات المؤتمر
نفى مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  

العام صحة ماتضمنه تصريح منسوب لمصدر 
مسئول في المؤتمر الشعبي العام وبثه موقع )التغيير( 
االحد.. وفيما اكد المصدر عدم صحة مضامين التصريح 
جملة وتفصيال ، نفى نفيا قاطعا عالقة المؤتمر الشعبي 
العام بمختلف هيئاته القيادية وتكويناته التنظيمية 

وقطاعاته بما ورد في التصريح المذكور .
واعتبر المصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ماورد في التصريح ياتي في اطار 
محاوالت االيقاع بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وشق صفوف المؤتمر وهى المحاوالت 
التي تجري على قدم وساق منذ بدء تفاقم االزمة السياسية في اليمن مطلع العام 2011م .

واوضح المصدر ان مواقف ورؤي المؤتمر الشعبي العام وحتى تباينات اراء قياداته وكوادره 
السياسية حول مختلف القضايا الوطنية باتت جميعها تعلن بشفافية باسماء هيئاتها 

وتكويناتها وصفات وأسماء شخوصها عبر منابر المؤتمر الشعبي العام االعالمية ، وليس 
المؤتمر الشعبي العام بحاجة لمثل هذه االساليب الرخيصة من التسريبات المدسوسة كما 

تفعل بعض االحزاب السياسية .
ة او اسفاف بحق قيادات المؤتمر  ورفض المصدر المؤتمري في اللجنة العامة أي اساء
ة لرئيس المؤتمر الشعبي العام  الشعبي العام تحت أي غطاء كانت ، معتبرا محاوالت االساء

الزعيم علي عبدالله صالح ، ورفيق دربه المناضل 
فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي - النائب االول لرئيس المؤتمر االمين العام 
ة لجميع ك��وادر المؤتمر الشعبي العام  - هى اس��اء

وتكويناته ،
مذكرا بان قضايا المؤتمر الشعبي العام هي قضايا 
وطنية بحجم وطن ال22 من مايو ولم تكن يوما من 
االيام قضايا شخصية او حتى ذات طابع حزبي مستشهدا بتقديم المؤتمر الشعبي العام 
شخوصا وحزبا التنازالت تلو التنازالت منذ تفاقم االزمة السياسية ونزوعها نحو العنف مطلع 

العام 2011م .
وذكر المصدر ممثلي وسائل االعالم المحلية والخارجية بان مايصدر عن المؤتمر الشعبي 

العام من مواقف حول مختلف القضايا تنشر عبر وسائله االعالمية..

مواقف المؤتمر تنشر عبر وسائل إعالمه وال عالقة لنا بالتصريحات المسربة
محاولة اإلساءة لرئيس المؤتمر أو النائب األول إساءة لجميع المؤتمريين

الشعب اليمني يعتز بالتضحيات البطولية لثوار 
14 أكتوبر الذين صنعوا فجر االستقالل

الورقة األمنية واالنقالب على المبادرة
التدهور األمني أصبح يهدد بانهيار الدولة    

في اليمن، واستمرار اللعب بهذه الورقة 
سياسيًا لمصالح حزبية ولغرض خلق مخاوف لدى 
الداخل والخارج بتأجيل االنتخابات، سيقود الدولة الى 

االنهيار أو فقدان شرعية المؤسسات الدستورية.
واذا كانت اليمن تقف على أب��واب االستحقاقات 
االنتخابية ال��ت��ي ش���ددت ال��م��ب��ادرة الخليجية على 
اجرائها في فبراير 2014م ف��إن أج��راس الخطر 
بدأت تدق وتثير المخاوف حيث تكاد القوى الرافضة 
للديمقراطية واالنتخابات أن تنجح في االنقالب على 
الديمقراطية وإرادة الشعب ومبدأ التداول السلمي 
للسلطة بتلك العراقيل التي تضعها أمام االستحقاقات 
الوطنية.. حيث إن الورقة األمنية واالغتياالت لضباط 

الجيش واألم��ن واختطاف األجانب وضرب الكهرباء وأنابيب النفط 
أصبحت تستثمر من قبل حزب االص��الح وبقية األح��زاب الشمولية 
لتحقيق المزيد من المكاسب المادية والحزبية، على حساب معاناة 

الشعب وحقه في اختيار حكامه.
كما أن صمت اللجنة العليا لالنتخابات يشير الى أنه ليس هناك جدية 
للتسجيل االنتخابي وال للسجل االنتخابي االلكتروني وال االستعداد 
لخوض االستحقاقات التي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة في 2014م، وهذه فاجعة أخرى تهدد مستقبل 
اليمن وتوجب على القوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي 

العام وأحزاب التحالف الوطني القيام بمسئوليتها وعدم 
السماح لالخوان وأحزاب الظالم جر اليمن الى مستنقع 

فوضى الالدولة.
خصوصًا وأن مؤتمر الحوار الوطني ي��راوح في نقطة 
الصفر ولم ينجز المهام الرئيسية التي من أجلها انعقد، 
وها نحن في أواخ��ر شهر أكتوبر الشهر ال��ذي كان من 
المفترض أن يستفتى الشعب اليمني في منتصفه على 
الدستور الجديد، ومع ذلك نجد أنه الى اليوم لم تشكل 
لجنة صياغة الدستور، اضافة الى ذلك فإن ست فرق في 
الحوار لم تقدم تقاريرها رغم ُمضي شهر على الموعد 

الذي كان مقررًا الختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
إن مواجع اليمن بلغت حدًا ال يطاق وال يجب أن يسمح 
لحزب أو أحزاب أن تعبث بحياة شعب ومستقبل أمة مهما 
كانت المبررات منطقية فما بالنا عندما نجد أنها ليست كذلك.. بما في 
ذلك االنفالت األمني وأيضًا الحجج الواهية والمزاعم بأن المؤتمر الشعبي 
لم يسلم السلطة في محاولة من االشتراكي للتنصل عن مسئولياته 

وهروبه من االستحقاقات القادمة.
نجزم أنه مازال باالمكان تجاوز هذه المرحلة الحرجة من خالل االلتزام 
بتنفيذ نصوص المبادرة، ففيها نجاة للجميع.. والذين يراهنون على 
االحتكام للميليشيات وأصوات البنادق بداًل عن أصوات الناخبين فإنهم 
يسيرون في عملية انقالبية لن تسقط فيها إاّل رؤوسهم، أما اليمن 

ومنجزاتها فستظل مصونة ومحمية بإرادة الشعب اليمني العظيم.

الحراك يطالب بنقل اجتماعات لجنة 8/8 خارج صنعاء:

الشعيبي : إعالن أمانة الحوار استئناف الجلسة الختامية 
السبت تم باتفاق مع الحراك والحوثيين

تعذر التئام لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل في  
اجتماعاتها االثنين، بحسب ما اعلنته االمانة العامة 
للحوار السبت الماضي، ان اجتماعات لجنة التوفيق المنبثقة 
عن مؤتمر الحوار واللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية 
الجنوبية ستستأنف أعمالهما وإرجاء اجتماعات الجلسة العامة 

الثالثة إلى السبت المقبل.
وبهذا الخصوص ق��ال الدكتور يحيى الشعيبي عضو اللجنة 
العامة، رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
في مؤتمر الحوار في تصريح ل�"الميثاق": ان  لجنة التوفيق لم 
تعقد اجتماعها االثنين كما كان مقررًا لها عقده لعدم اكتمال 
النصاب.  وأضاف ممثل المؤتمر واحزاب التحالف في لجنة التوفيق 
ان اجمالي عدد االعضاء الذين حضروا 14 عضوًا، وهذا العدد ال 
يلبي نسبة النصاب المفترض الجتماع اللجنة حتى تناقش قضايا 
رئيسية في ال��ح��وار.. ما اضطر من حضروا الى تأجيل مناقشة 

القضايا الرئيسية وناقشوا القضايا الفرعية. 
وأوضح الدكتور الشعيبي ان اللجنة اقرت االجتماع الثالثاء، وذلك 
لالستماع الى تقارير بعض فرق العمل ومعالجة اية قضايا خالفية 

لم يتم التوافق عليها داخل تلك الفرق.
وحول امكانية استئناف اعمال الجلسة الختامية للحوار والتئام 
اعضاء مؤتمر الحوار، السبت المقبل، رجح الشعيبي اتفاق االمانة 
العامة للحوار مع مكوني الحراك الجنوبي والحوثيين على الموعد 
قبل هذا االعالن، مستبعدًا ان تكون امانة الحوار قد اعلنت عن 

موعد استئناف الجلسة الختامية اعمالها السبت دون التنسيق 
واالتفاق مع الحراك الجنوبي والحوثيين اللذين قاطعا افتتاح 
اعمال الجلسة الختامية، األمر الذي اضطر هيئة رئاسة 

مؤتمر الحوار الى رفع جلسات اعمالها.
ويأتي هذا في الوقت الذي بدى موقف الحراك متذبذبًا 

ومتضاربًا، خاصة ما جاء في البيان الصادر عن الفريق مساء 
االثنين، مطالبًا فيه بنقل اجتماعات لجنة)8+8( 

المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية الى 
خ��ارج العاصمة صنعاء، وه��ي م��ن��اورة او 
شتراط جديد يضعه محمد علي احمد 

في اطار العراقيل أمام الحوار الوطني.
ويعتبر هذا الموقف هو الثاني الذي 

يضعه محمد علي احمد في اقل من 
24ساعة منذ عودته من الخارج، 

وعقب اعالنه شروطًا جديدة 
ل��ع��ودة ف��ري��ق ال���ح���راك ال��ى 
الحوار وهو تمديد تعليق 
مشاركته في مؤتمر الحوار 
ال��وط��ن��ي، ح��رص��ًا م��ن��ه على 

مشاركة ك��ل ال��ق��وى الجنوبية 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ك��ل ال��ق��رارات 

المصيرية.

محمد أنعم


