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تواص��ل قي��ادة المؤتمر الش��عبي العام وقيادات أح��زاب التحالف الوطن��ي متابعتها  
للمستجدات في الساحة الوطنية وفي الحوار الوطني.

وبحثت اللجنة العامة للمؤتمر والمجلس األعلى للتحالف الوطني في اليومين الماضيين 
أنش��طة أعض��اء المؤتمر وحلفائ��ه في كافة فعالي��ات مؤتمر الحوار الوطني وناقش��ت 

الترتيبات الجارية الختتام اعماله.
كما بحثت قيادة  المؤتمر والتحالف مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني واتخذت قرارات مهمة في هذا الشأن.

في اجتماع برئاسة الزعيم

المؤتمر والتحالف يرفضون وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار

الوثيقة عبرت عن موقف وآراء أحد أطراف العملية السياسية

تأييد كل االتفاقات الهادفة لوقف إراقة الدماء وتحقيق السالم في الوطن

يجب أن
 تكون 

مخرجات الحوار 
ملتزمة

 بالمب�ادرة 
وق��راري 

مجلس األم�ن

عملية 
التهجير 
لمعالجة 

قضية 
»دم��اج« 
لم تك��ن 

موفق��ة

مخرجات الحوار يجب أن تحافظ على الوحدة ومكتسبات الجمهورية
حيث ترأس الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -األربعاء، اجتماعًا للجنة العامة والمجلس االعلى للتحالف 
الوطني الديمقراطي- ناقش جملة من القضايا المهمة على 
المستويين السياسي والوطني، واستعرض سير أعمال مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.
ووقف االجتماع أمام نشاط أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه في كافة فعاليات المؤتمر، معتبرًا أن هذه المشاركة 
سوف تعزز من نتائج مخرجات الحوار؛ وأهمها الحفاظ على 

الثورة والجمهورية ووحدة الوطن وأمنه واستقراره .
واستعرضت اللجنة العامة، والمجلس األعلى للتحالف الترتيبات 
الجارية إلنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول عليه الجماهير اليمنية 
في الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق 
استقراره وتقدمه، وخاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، 
واختيار نظام الحكم الرشيد، وتحقيق المصالحة الوطنية 

العامة والشاملة.
كما وقف االجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني، والتي عبرت في واقع األمر عن موقف 
ورؤى طرف من أطراف العملية، فيما أهملت مواقف األطراف 
األخرى التي عبرت عنها رؤاها في فرق العمل التسعة، والبيان 
الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة 

للحوار، وغدا وثيقة وطنية مهمة.
وأشار االجتماع إلى أن المؤتمر الشعبي- وقد حرص على إيجاد 
قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة أطراف العمل الوطني 
في المستقبل، خصوصًا في ظل ظروف معقدة تمر بها البالد- 

قد الحظ أن النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بإعدادها إنما 
تعبر عن ضيق في األفق، ورغبة في اإلقصاء، وإدانته للخصوم، 

األمر الذي ال يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قبوله.
كما وقف االجتماع أمام آخر التطورات على الساحة الوطنية، 

مؤكدًا تأييد المؤتمر والتحالف لكل االتفاقات الهادفة إلى وقف 
إراقة الدماء وتحقيق السالم واالستقرار في كل ربوع الوطن، في 
الوقت الذي يرى عملية التهجير التي تتم اآلن، وخاصة في كل 
المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "دماج"" لم تكن موفقة، 
مشددًا على وجوب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور، 
وتقررها مخرجات الحوار الوطني ، بما فيها حق العيش والعمل 
والتجارة والتنقل والسكن والتعليم ألي مواطن وفي أي مكان 

في اليمن.

ووقفت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني أمام تطورات 
األوض��اع األمنية، والحظ المجتمعون ازدي��اد حاالت الصراع 
والتناحر واالقتتال والعنف واإلرهاب الذي يستهدف أفراد 
المؤسسة العسكرية واألمنية وبعض القوى السياسية ،وهو ما 
يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية ، ويزيد األمور تعقيدًا في 

الحياة السياسية. .
وجددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف دعوتها إلى تطبيع 
األوضاع وإزالة المظاهر المسلحة، وفرض هيبة النظام والقانون 

واحترام الحقوق والحريات العامة .
ودعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني مكونات المؤتمر 
المشاركة في الحوار إلى احترام المرجعيات التي دعي على 
أساسها لمؤتمر الحوار، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية، وقراري مجلس األمن .
كما دعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف- في ختام اجتماعهم-
أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي   الى المساهمة 

االيجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد.

..  ويؤكدون ضرورة االلتزام بمرجعيات الحوار ورفض االلتفاف عليها

المؤتمر يدين اغتيال دبلوماسي بصنعاء ويحمل الحكومة المسئولية

هذا وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعًا 
لها الجمعة برئاسة الشيخ يحيى الراعي األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس 
مجلس النواب وبحضور األمين العام المساعد 
للمؤتمر األستاذ عارف الزوكا خصص لمناقشة 
آخ��ر المستجدات على الساحة الوطنية وفي 
مقدمتها م��س��ار م��ا يتعلق بمؤتمر ال��ح��وار 
الوطني.وحدد االجتماع تأكيد موقف المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه على أن مشروع وثيقة 
الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عبرت 
ف��ي واق���ع األم���ر ع��ن م��وق��ف ورؤى ط��رف من 

أطراف العملية، فيما أهملت مواقف األطراف 
األخرى التي عبرت عنها رؤاها في فرق العمل 
التسع، والبيان الرئاسي الذي تمت المصادقة 
عليه من قبل الجلسة العامة الثالثة للحوار، وغدا 

وثيقة وطنية مهمة .
وج����دد ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام وأح����زاب 
التحالف تأكيدهم على ض��رورة ال��ت��زام كافة 
الوثائق الصادرة عن مؤتمر الحوار بمرجعياته 
والمتمثلة ف��ي ال��م��ب��ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ال��م��زم��ن��ة وق����راري مجلس األم��ن 
2014 - 2051 ،والنظام الداخلي لمؤتمر 
الحوار والبيان الرئاسي الذي صوت عليه أعضاء 

مؤتمر الحوار وأصبح وثيقة رسمية من وثائقه 
،والتي أكدت جميعها على صون وحدة وأمن 

واستقرار اليمن.
مشددين على رفض المؤتمر وحلفائه ألية 
محاولة لاللتفاف أو تجاوز لمرجعيات الحوار 
وضرورة االلتزام بتنفيذ ما تبقى من المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة وفق التراتيبية التي 
تضمنتها نصوصها،باعتبار ذلك جوهر التسوية 
السياسية التي هدفت إلى إخراج اليمن من أزمته 
السياسية وإيجاد الحلول التي تلبي تطلعات 
الشعب اليمني في الحفاظ على وحدته وصون 

أمنه واستقراره.

دان مصدر في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
العملية اإلرهابية واإلجرامية الجبانة التي استهدفت، 
السبت، أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة 
اإليرانية، وأودت بحياته وسط العاصمة صنعاء.وأعتبر 
المصدر العملية امتدادًا لمسلسل استهداف األمن 
واالستقرار.. وتنفيذًا للمخططات الرامية لتشويه 

سمعة اليمن خارجيًا واإلضرار بعالقاته الدبلوماسية 
مع الدول الشقيقة والصديقة.

وحمل المصدر حكومة ال��وف��اق الوطني ووزارة 
الداخلية واألجهزة األمنية مسئولية تردي األوضاع 
األمنية والتي تتجلى مؤشراتها بوضوح في األحداث 

المؤسفة التي تعرض لها الدبلوماسيون العاملون في 
اليمن خالل الفترة الماضية، أو تلك االعتداءات التي 

تستهدف أمن وسكينة وحياة المواطنين. 
وطالب المصدر وزارة الداخلية بمتابعة وتعقب 
المتورطين في جريمة استهداف الدبلوماسي االيراني 

وضبطهم وكشف الجهات التي تقف خلف العملية، 
كما طالب األجهزة األمنية القيام بواجباتها في حفظ 
األمن واالستقرار وتوفير الحماية الالزمة للبعثات 
السلك  العاملين في  الدبلوماسية وتأمين جميع 

الدبلوماسي.

من االرشيف


